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PROCESSO Nº 4427/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2021 

 

OBJETO:  registro de preços para eventual aquisição de material escolar  

 Razão Social: 

  

 CNPJ n°: 

  

 Endereço: 

  

 e-mail: 

  

 Cidade: 

 

Estado: 

  

 Telefone fixo: 

  

Celular: 

  

      

 Obtivemos, através do acesso à página www.apiai.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

 

      

 Local:  ,  de  de 2021.  

      

   

 

  

   Assinatura   

 

Caro Licitante, 
 

Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura do Município de Apiaí/SP e sua 

empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao 

Departamento de Licitações no e-mail: licitacoes@apiai.sp.gov.br 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

http://www.apiai.sp.gov.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2021 

PROCESSO N.º 4427/2021 

 

1. PREÂMBULO 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ torna público nos                              termos da Lei n.º10.520, de 

17 de Julho de 2002, Lei Complementar n.º 123/2006, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, do 

Decreto Municipal n.º 331 de 07 de novembro de 2007, e subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 

de Junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores, que fará realizar a licitação na 

modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de  julgamento MENOR 

PREÇO POR ITEM objetivando o registro de preços para eventual aquisição de material 

escolar para unidades escolares CEMEIEF, CEMEI, EMEIEF, conforme   especificações 

constantes do Anexo I, que faz parte integrante do presente Edital, juntamente  com os demais 

anexos. 
 

1.1. Esta licitação atende aos pedidos da Secretaria  de Educação . 

 

ÍNICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 20/12/2021 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 10/01/2022 às 10h  

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/01/2022 às 13h30min 

INÍCIO DA DISPUTA DE PR EÇOS: 10/01/2022 às 13h30min 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF) 

LOCAL: www.bll.org.br 

 

2. DO OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto o  registro de preços para eventual aquisição de 

material escolar para unidades escolares CEMEIEF, CEMEI, EMEIEF, cujas 

especificações detalhadas se encontram no Anexo I. 
 

2.2 – A aquisição será processada com base no menor preço por item ofertado pelo licitante 

vencedor. 

 
2.3 – A(s) Detentoras da Atas ficam obrigadas a atender a todos os pedidos realizados, inclusive 

com relação aos quantitativos, sendo consideradas como parâmetro mínimo as quantidades 

contidas nas embalagens usualmente comercializadas no mercado varejista. 

 

2.5. O valor total estimado para esta eventual aquisição importa em R$ 319.045,08 (trezentos e 

dezenove mil quarenta cinco reais e oito centavos). 

 

2.6. O valor indicado acima corresponde à média adquirida pelo departamento de compras, 

atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 

http://www.bll.org.br/
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3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através 

do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura, denominado 

PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 

o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões 

(www.bllcompras.org.br). 
 

3.3. As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - Poder Executivo. As demais condições constam do presente edital, seus anexos e minuta 

do contrato. 

 

3.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar de sua 

assinatura. 

 

3.5. O(s) contrato(s) decorrente(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços terá(ão) vigência de até 12 

(doze) meses, podendo a formalização se dar na forma do § 4°do art. 62, do mesmo diploma. 
 

3.6. A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, face ao disposto no art. 4º, 

inciso X da Lei n.º10.520/2002. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 As despesas decorrentes de eventuais aquisições correrão por conta de dotações  

vinculadas a Secretaria Municipal de Educação e Esportes: para generos alimentícios: 02.06; 

02.06.01; 12.365.0006.2013; 3.3.90.30 – recurso 05.210 recurso vinculado (estimando R$ 

160.000,00) / 02.06; 02.06.02; 12 361 0006 2014; 3.3.90.30 – recurso 05.200 recurso vinculado 

(estimando R$.159.045,08). 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da licitação, autorizadas na forma da lei, que preencherem as condições de habilitação 

constantes deste Edital, desde que possuam cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

5.2 Será  vedada a participação: 

5.2.1 De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

5.2.2 De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 

contratar com a Prefeitura do Município de Apiaí e quaisquer de seus órgãos descentralizados, 

nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93 e do art. 7ºda Lei 10.520/2002; 

5.2.3 Sob a forma de consórcio, pois existem no mercado diversas empresas com potencial 

técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 

previstas neste edital o que, diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, 

opta-se com base no poder discricionário da Administração por manter a vedação, da 

participação de empresas em “consórcio” neste certame. 

http://www.bll.org.br/
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5.2.4 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

5.3 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas 

à                          Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

recebimento das propostas. 

5.4 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado junto à 

BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela BLL, 

conforme ANEXO III; 

 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela BLL, conforme ANEXO VI e 

 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 

preço,                              marca e fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

 

5.5 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 

certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 

de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 

regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, conforme ANEXO IV; 

5.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 

no Anexo VI para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 

preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP 

no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do 

desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 

a) a cota de 25% reservada para ME’s e EPP’s somente será adjudicada se o valor ofertado não 

for superior a 10% do valor obtido na cota principal; em conformidade com o disposto no § 3º 

do art. 48 da lei complementar nº 123/2016.  

b) se o valor ofertado pela licitante for superior ao limite estabelecido, o bem será adjudicado 

ao vencedor da cota principal 

 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 
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i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES: 

7.1 As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no 

item 5.4 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 

associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.   

7.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, 

por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habili tação previstas no Edital. 

 

7.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 

e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se darámediante prévia definição 

de senha privativa. 

 

7.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - 

Bolsa De Licitações do Brasil. 

 

7.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 

7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

8. PARTICIPAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E DE DOCUMENTOS 

DE  HABILITAÇÃO 

8.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços e dos documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

 

8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 
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8.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, não permitindo 

desclassificações, inclusive os atos                  praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

8.4 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o  objeto desta licitação. 

 

8.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006 nos termos deste Edital. 

 

8.6 Após declarado vencedor e devidamente habilitado, o mesmo terá o prazo de 5 (cinco) dias 

uteis para apresentação das amostras exigidas dos itens constantes do anexo I; 

 

8.7 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba -PR (41) 3097-4600, ou através 

da  Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e -mail contato@bll.org.br. 
 

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E ENVIO DE LANCES, OU FASE 

COMPETITIVA 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáve is ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento                                                         em tempo real por todos os participantes. 

9.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

9.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

9.9 O lance deverá ser ofertado o menor preço. 

9.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.11 O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação àproposta que cobrir a melhor oferta deverá 

mailto:contato@bll.org.br
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ser 0,01 (um centavo). 

9.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão 

e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse item. 

9.13 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.14 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

9.15 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será  de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.16 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

9.17 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o                          pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

9.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

9.22 O Critério de julgamento adotado será o menor preço através, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

9.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.25. Os itens são de ampla participação. 

9.25.1. No caso dos itens de ampla participação e Encerrada a fase de lances, se a proposta de 

menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema 

eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o 

seguinte:  

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo  

sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do 

certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 

objeto do pregão. 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se enquadrem no limite estabelecido neste edital, o sistema realizará um sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar 

melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”. 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na 

forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem 
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classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

9.25.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem "9.25.1", o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que 

atenda aos requisitos de habilitação. 

9.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto. 

9.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº8.666 /93. 

9.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

9.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

9.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9.32. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em  

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo  

único do art. 7ºe no § 9ºdo art. 26 do Decreto n.º10.024/2019. 

9.33. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 

edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria 

sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante. 

9.34. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

9.35. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita; 

 

9.36. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata; 

9.37. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,  envie a proposta adequada 

ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados. 

9.38. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
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justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.39. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.40. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

9.41. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante  que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.42. Se tratando de uma mesma vencedora (ME/EPP) para itens iguais contemplados nas cotas: 

aberta e/ou fechada deverá prevalever o menor lance ofertado pela licitante, onde a mesma 

deverá readequar sua ultima oferta naquele que estiver com valor maior, reduzindo-o; ficando 

vedada eventual pedido de desclassificaçao. 

9.43. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.44. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.45. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

9.46. Se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará 

a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o PREGOEIRO poderá negociar com 

o                        participante para que seja obtido preço melhor. 

9.47. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor  valor por item. 
9.48. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta com o menor valor por item. 

9.49. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

10.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

10.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas 

no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES dos produtos ofertados. A não inserção de arquivos 

ou informações contendo as especificações dos produtos neste campo implicará na 

desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta. 

10.4. O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas nos 

ANEXO I. 

10.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

11. PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ORIGINAL 
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11.1. A Empresa vencedora, deverá encaminhar via correio, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 

(três)            DIAS ÚTEIS, a proposta de preços escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de 

lances, datilografada ou impressa por processo eletrônico em 01 (uma) única via em papel 

timbrado da licitante, elaborada conforme modelo de formulário de proposta, redigida em língua 

portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo a 

data, o nome e a assinatura do responsável. 

11.2. A proposta escrita deverá registrar os elementos indispensáveis à caracterização do objeto 

da licitação, ser rubricada em todas as folhas e assinada ao final por quem de direito, devendo 

conter, sob pena de desclassificação, obrigatoriamente : 

 

a) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão . 

 

11.3. Os preços propostos deverão incluir taxas ou despesas adicionais tais como transporte, 

carga, descarga, empilhamento e embalagem. Qualquer item não mencionado será considerado 

como incluído nos preços propostos. 

11.4. Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados pelo(a) proponente, 

apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido de forma a conferir com 

aquele.  

11.5. A proposta deverá conter, obrigatoriamente, preços líquidos, nestes incluídos todos os 

custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma estabelecida no contrato de 

fornecimento, incluindo todos os serviços, tributos incidentes, encargos,trabalhistas, 

previdenciários e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega, 

além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos. 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do(a) licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

11.6. A omissão da condição prevista acima implicará na desclassificação da proposta. A 

inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para 

qualquer fim. 

11.7. Juntamente com a proposta escrita a empresa deverá encaminhar os documentos de 

habilitação, original , exceto aqueles emitidos pela internet, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos 

originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão 

da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura 

do Município de Apiaí. 

 

11.8. A proposta de preços escrita e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados para o 

endereço: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ - A/C Departamento de Licitações da 

Prefeitura, com sede na Ladeira Manoel Augusto n° 92, na Cidade de APIAI - SP, em envelope 

fechado, consignando-se externamente além do nome da(o) proponente, os seguintes dizeres: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021 

 

“ENVELOPE – PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) – ENDEREÇO 
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COMPLETO 

 

11.9. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido 

expedidos no máximo com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sessão 

pública virtual. 

 

12.1.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do presente 

PREGÃO são os seguintes: 

 

12.2 Habilitação jurídica: 

a) registro comercial, para empresa individual; 
b) ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores, caso não se ja entregue por ocasião de credenciamento; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) microempreendedor individual – MEI  : Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br 

e) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971 

 

12.3 Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J./MF; 

b) Prova de regularidade com FGTS (CRF) ou do documento denominado “Situação de 

Regularidade do Empregador”*; 

c) certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União*; 

d) certidão negativa de débitos Tributários da Dívida ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral 

do Estado*; 

e)certidão negativa de débitos Tributários não inscritos na Dívida ativa do Estado, emitida pela 

Secretaria da Fazenda e Planejamento*; 

f) certidão negativa de débitos Tributários Municipal*;  

g) certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa (CNDT), com prazo de validade em vigor ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST 

nº 1470/2011*; 
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*As provas de regularidades bem como as certidões negativas de débitos, deverão ser com 

prazos de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos documentos de 

habilitaçao 
 

12.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação.  

12.3.1.1 será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 

123, art. 43, § 1º)  

12.3.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

na decadência do direito à contratação 

 

12.4. Qualificação Econômico -Financeira. 

12.4.1. Certidão negativa de falência , expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data não superior a 90 (noventa) dias a data designada para a sessão do pregão. 

 

Obs.: Será    permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da Súmula 

50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de  

concessão de recuperação judicial. Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão  

positiva, se faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já 

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade                                                 

econômico -  financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 

econômico financeira estabelecidos no edital. 

 

12.5. Documentação Complementar: 

12.5.1. declaração que o(a) proponente cumpre integralmente a norma contida na Constituição 

Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, 

munido de procuração hábil, nos termos da Lei. 

12.5.2. declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por 

representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da 

Lei. 

12.5.3. declaração de que não integra seu corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 

Municipal 

12.5.4. declaração de que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de 

participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 

material de qualidade, sob as penas da Lei 

12.5.5. declaração especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, 

que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 

12.5.6. Declaração sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores 
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12.5.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, em qual quer 

de suas esferas; 

12.5.8. Declaração de que se compromete entregar as amostras exigidas no anexo I deste edital 

no prazo de 5 (cinco) dias, após declarado vencedor e devidamente habilitado. 

 

12.6. A existência de restrição relativamente à   regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa                     

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à  regularidade fiscal e /ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

12.9. A não-regularização fiscal e /ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização. 

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

12.12. Na licitação, havendo inabilitação, das microempresas e empresas de pequeno porte, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

12.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é , somando 

as                                 exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

12.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

12.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;  

12.16. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas;  

12.17. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz 
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13. DAS AMOSTRAS 

13.1 Após a declaração de vencedora, a licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada 

produto que se sagrou vencedora e devidamente habilitada, em quantidade suficiente para 

análise/testes, devidamente identificada com o número do pregão, razão social da licitante e 

indicação da marca/fabricante do produto, para efeito da verificação das exigências pertinentes 

ao objeto deste Pregão, nos termos do especificado no Anexo I, devendo ser apresentadas até 5 

(cinco) dias úteis após declarado habilitado e da comunicação do pregoeiro. Será analisada pela 

equipe designada na Portaria Mun nº 338 de 16/12/2021. 

13.2 A licitante vencedora ficará restrita a fornecer os itens de qualidade equivalente aos 

apresentados nas amostras e aprovados pela Prefeitura do Município de Apiaí.   

13.3 Após laudo emitido pela comissão constante da Portaria Mun nº 338, aprovando os itens 

apresentados nas amostras, será homologado o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s). 

13.4 Na eventualidade da amostra ser reprovada, nos termos do laudo devidamente firmado por 

comissão designada para esse fim, a empresa decairá do direito de contratar, sendo 

desclassificada do certame, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 

13.5 Na hipótese de desclassificação, a Prefeitura convocará as empresas remanescentes, de 

acordo com a ordem de classificação obtida no pregão; 

13.6 As amostras de que tratam os subitens anteriores não constituem parte dos quantitativos 

totais solicitados.  

13.7 Ficará isento da apresentação das amostras as licitantes que apresentarem produtos das 

marcas de referências 

 

14 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada, a contar da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à     Contratada, se for o caso. 

d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5ºda Lei nº8.666/93). 

f) Se tratando de uma mesma vencedora (ME/EPP) para itens iguais contemplados nas cotas: 

aberta e/ou fechada deverá prevalever o menor lance ofertado pela licitante, onde a mesma 

deverá readequar sua última oferta naquele que estiver com valor maior, reduzindo-o; ficando 

vedada eventual pedido de desclassificaçao. 

14.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes ú ltimos. 

14.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
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conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

14.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

14.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis, após a homologação. 

 

15 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

15.2. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 3                      

(três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

15.3. As medidas referidas no item acima poderão ser formalizadas por meio de requerimento 

endereçado ao Departamento de Licitações, o qual deverá ser encaminhado preferencialmente 

através do e-mail: licitacoes@apiai.sp.gov.br ou protocolado no Paço Municipal.  

15.4. A decisão sobre o pedido de esclarecimentos ou de impugnação será no prazo de 2 (dois) 

dias úteis a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que além de 

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

15.5. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem em 

modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), 

redundará na designação de nova data para realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a(s) alteração(ões) no edital não afetar(em) a formulação das propostas. 

15.6. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do PREGOEIRO 

poderá fazê -lo no prazo de 15 (quinze) minutos, através do seu representante, manifestando 

sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes concedido o prazo de 3 (três) 

dias  para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para                                         

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.7. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 

PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá -lo 

devidamente informado, àautoridade competente para decisão. 

15.8. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.9. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

16 Os memoriais e as contrarrazões de recurso, devidamente assinados e digitalizados, 

preferencialmente em arquivo PDF, deverão ser encaminhados através do email:               

licitacoes@apiai.sp.gov.br. 

 

17 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
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sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1 ºda LC nº123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

17.2Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

17.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 
 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

18.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologarão procedimento licitatório. 

 

19 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito àcontratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

19.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento, sendo aceita condição de assinatura eletrônica. 

19.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

19.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registra dos e demais condições. 

19.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 

certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 

aos requisitos previstos no art. 3ºda Lei nº8.666, de 1993; 

 

20 DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

20.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a solicitação do setor 

competente, sendo que a cada solicitação deverá ser entregue em sua totalidade, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da  ordem de fornecimento, nos quantitativos 

estabelecidos pelo solicitante, e de acordo com as  especificações dos itens contidos no Anexo 

I, sendo que a não observância destas condições, implicarána não aceitação do mesmo. 

20.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Secretaria de Educação do Município 

e Escola requisitante, sendo elas: EMEIEF ALA localizada à Rua Francisco Xavier da Rocha nº 
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08 Centro, EMEIEF Profª Elisa dos Santos localizada à Rua Duque de Caxias nº 187 Centro, 

EMEIEF Profª Honorina Albuquerque localizada à Rua da Fonte nº 185 Bairro Alto da Tenda, e 

ainda Secretaria Mun de Educação Rua Monsenhor Cassesse nº 345 Jardim Aurora, agendada 

com os responsáveis, correndo por conta da Detentora da Ata as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento. 

20.3. No ato da entrega, os produtos serão verificados e deverão estar de acordo com as 

especificações deste instrumento. Verificada qualquer irregularidade no produto entregue, a 

Prefeitura do Município de Apiaí procederá à imediata devolução. 

20.4. Em caso de não aceitação do objeto deste pregão, fica a Detentora da Ata obrigada a retirá 

- lo e substituí-lo no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação a ser expedida pela 

contratante ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas neste edital. 

20.5. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto, a Prefeitura poderá: 

20.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

20.5.1.1. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

20.5.1.2Na hipótese de complementação e/ou adequação, a Detentora da Ata deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis , contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

20.6. A Empresa vencedora se compromete a fornecer os produtos com prioridade de 

atendimento tendo em vista o interesse público. 

 

21 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

21.1. Do Município: 

21.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
21.1.2. Aplicar àempresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 

21.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução da Ata de Registro de preços; 

21.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 

21.1.5. Notificar, por escrito, a Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 

21.2. Da Empresa Detentora da Ata:  

21.2.1. Fornecer os produtos de qualidade conforme objeto licitado, de acordo com as 

especificações contidas               neste Edital e anexos; 

21.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre 

os produtos vendidos; 

21.2.3. Manter, durante a execução da Ata de Registro de preços, as mesmas condições de 

habilitação; 

21.2.4. Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação; 

21.2.5. Entregar os produtos, objeto da presente licitação nos locais acordados; 

21.2.6. Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente 

à  Prefeitura do Município de Apiaí ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
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21.2.7. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos 

e comunicações formais. 

21.2.8. Dar garantia para defeitos de fábrica aos produtos entregues. 

 

22 DO ACOMPANHAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO 

22.1. A execução da Ata de Registro de preços/fornecimento dos produtos será acompanhada, 

fiscalizada, recebida e atestada por preposto da Secretaria de Educação deste Município. 

22.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

fornecimento do gênero, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

22.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

22.4. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pela Prefeitura do Município de Apiaí, 

para representá-la sempre que for necessário. 

 

23 DA FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. Entregues e aceitos definitivamente os produtos, o licitante apresentará nota fiscal/fatura 

para liquidação e pagamento da despesa, a qual será realizada mediante ordem bancária creditada 

em conta corrente no prazo de a té  30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação das 

notas fiscais devidamente aprovadas pela Contabilidade da Prefeitura do Município de Apiaí. 

23.2. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 

parte da Detentora da Ata e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 

problema seja definitivamente sanado. 

23.3. A Prefeitura do Município de Apiaí reserva -se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

23.4. A Prefeitura do Município de Apiaí poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

23.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira. 

23.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à    Detentora da Ata 

e seu vencimento começará a fluir da data de sua reapresentação. 

23.7. O pagamento será efetuado através de transferência bancária da detentora da Ata. 

 

24 DAS PENALIDADES 

24.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º10.520/02, bem como aos arts. 

86 e 87 da Lei Federal n.º8.666, de 21 de junho de 1993. 

24.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Prefeitura do Município de 

Apiaí  poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 

24.2.1. Advertência; 

24.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida no caso 

de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços , recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

24.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
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com a Prefeitura do Município de Apiaí, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

24.3. Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 

seguintes ocorrências: 

24.3.1. Atraso no fornecimento dos produtos, em relação ao prazo proposto e aceite; 

24.3.2. Não entrega do produto, caracterizando-se a falta se o fornecimento não 

se efetivar dentro do prazo estabelecido na proposta; e 

24.3.3. Não substituir os produtos recusados no prazo de 1 0  (dez) dias úteis, 

contados da notificação. 

24.3.4. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital; 

24.3.5. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 

24.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 

24.3.7. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 

24.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em geral, 

garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, o licitante que: 

24.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

24.4.2. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de preços; 

24.4.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

24.4.4. Fizer declaração falsa; 

24.4.5. Cometer fraude fiscal. 

24.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as demais 

penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º8.666/93. 
 

24.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Prefeitura do Município de Apiaí, o licitante vencedor ficará isento das penalidades 

mencionadas. 

24.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura do Município de Apiaí e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo com a gravidade da conduta 

praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de                           multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

24.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de preços, aceitar, 

retirar o instrumento equivalente ou deixar de apresentar os documentos exigidos como 

condição para assinatura da ata dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7ºda Lei Federal n.º10.520/02. 

24.9. As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora da Ata, quando for o caso. 

24.10. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 

penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

24.11. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 

não                              exclui a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à  Contratante. 
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24.12. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 

decadência do direito à contratação e a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar 

ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, 

cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 

e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7ºda Lei Federal n.º 10.520/02 

(LC n.º123, art. 43, § 2º). 

24.13. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado. 

24.14. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

24.15. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

24.16. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

24.17. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 

advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que 

o fato seja registrado no cadastro correspondente. 

 

25 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

25.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 

e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha 

seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação. 

 

26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á       Ata no sistema eletrônico. 

26.2Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização  do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em  

contrário, pelo Pregoeiro. 

26.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

26.4No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá         sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e  eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

26.5A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à assinatura da Ata de Registro de 
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Preços. 

26.6As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.7Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.8Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-áo do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

26.9O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

26.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

26.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br e                               

www.apiai.sp.gov.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

27 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I - Termo de Referência contendo especificações e quantidade dos itens bem como 

relação dos itens que deverão apresentar amostras; 

ANEXO II – Modelo de proposta;  

ANEXO III – Termo de Adesão – BLL; 

ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema;  

ANEXO V – Declaração Inidoneidade;  

ANEXO VI – Declaração Habilitação; 

ANEXO VII – Declaração que não emprega menor;  

ANEXO VIII – Declaração ME/EPP; 

ANEXO IX – Declaração Responsabilidade;  

ANEXO X – Declaração Vínculo; 

ANEXO XI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

Apiaí/SP, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 
SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA 

Prefeito do Município de Apiaí 

 

http://www.bll.org.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 35 /2021  

 

 

PROCESSO N.º 4427/2021 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SUPRIR 

DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUAS VINCULADAS  

OBS:  ITENS PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (entregar em até 5 (cinco) dias úteis na Secretaria 

Municipal de Educação localizada na R Monsenhor Cassese nº 345 Jardim Aurora – Apiaí/SP) 
 

 
 

 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITENS 

EXIGIDOS 

AMOSTRAS 

DO 

VENCEDOR 

1 57 CX 

Alfinete cabeça redonda nº29 cx c/ 50 unidade. 

(Marcas de referência: Lanmax, JocarOffice, 

Western)  

AMOSTRA 

2 27 UNIDADE 

Almofada para carimbo nº 03, cor azul, med. 12,5cm 

x 8,5cm aproximada, tampa em metal. Composição: 

resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes, 

solventes, aditivos. Com data de validade. (Marcas 

de referência: Pilot, Radex, Masterprint). (Sem 

amostra) 

 

3 33 UNIDADE 

Apagador para quadro  branco  em Formato  

ergonômico, Confeccionado  em  feltro  100%  lã.  O 

Produto deverá proporcionar ótima Apagabilidade, 

durabilidade  e Funcionar também como estojo para 

Guardar até 2 marcadores. (Marcas de referência: 

Pilot, Radex, Bic) 

AMOSTRA 

4 8 UNIDADE 
Apontador com depósito formato jumbo.(Sem 

amostra) 
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5 15 POTES. 

Apontador de lápis, formato ergonômico retangular, 

lamina em aço carbono temperado de alta 

resistência, com o nome do fabricante no produto,   e 

com selo do INMETRO. Pote com 70  unidade (Sem 

amostra) 

  

6 50 UNIDADE 

Arquivo morto, com reforço nas laterais e com 

impressão lateral dos seguintes itens: “Contém 

documento do ano, setor, período, numeração, 

conservação” nas medidas mínimas 375x130x2 

mm.(Sem amostra) 

  

7 150 PCT. 

Balão de Lastex (bexiga) nº065 cores sortidas pacote 

com 50  unidade (Marcas de referência: São Roque, 

Granfesta, PJ masks) 

AMOSTRA 

8 38 ROLO. 

Barbante  4  fios  100  gramas, confeccionando  em  

100% Algodão  4X4.  O  produto  deverá  ser 

embalado  em  plástico  transparente com  02  rolos  

na  embalagem.  Em  sua embalagem  deverá  constar  

código de  barras,  marca,  gramatura, metragem e 

CNPJ do fabricante. (Sem amostra) 

  

9 150 CX 

Borracha  branca  macia,  número  40, Indicada  para  

apagar  escritas  a Lápis, medindo 34 mm x 22 mm 

x 8,5 mm, Acondicionada  em  caixa  de  papelão 

Contendo  40  unidades.  O produto Deverá ser 

atóxico.  Composição: Borracha  natural,  borracha  

Sintética,  cargas,  óleo  mineral Acelerador  e  

essência.  Deverá Constar na embalagem: produto 

não Recomendável para  menores  de  03 Anos, 

marca, código de barras, selo Do  Inmetro,  

dimensões,  composição, Validade e dados de  

identificação do Fabricante.  (Marcas de referência: 

Mercur, Acrilex, Cis) 

AMOSTRA 

10 38 PCT. 

Caderno  brochura de caligrafia pequeno  ¼ 

contendo  48  folhas,  formato  140 mm x  200  mm,  

miolo  56  g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  

fibrosa  100% de madeira de reflorestamento com  

pautas  azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 

g/m2 ,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua 

capa final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  

com  a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, 

Quantidade  de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  

de  identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  

vir  acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

AMOSTRA 
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barras, nome do  fabricante  e  quantidade.   (Marcas 

de referência: Tilibra, Foroni, Jandaia) 

11 90 PCT. 

Caderno  brochura de desenho pequeno  ¼ contendo  

40 folhas,  formato  145mm x  200  mm,  miolo  56  

g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  fibrosa  

100% de madeira de reflorestamento com  pautas  

azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 

,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa 

final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  

a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade.  (Sem 

amostra) 

  

12 41 PCT. 

Caderno  brochura de musica pequeno  ¼ contendo  

48  folhas,  formato  140 mm x  200  mm,  miolo  56  

g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  fibrosa  

100% de madeira de reflorestamento com  pautas  

azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 

,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa 

final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  

a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  
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ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade.  (Sem 

amostra)  

13 203 PCT. 

Caderno  brochura  pequeno  ¼ contendo  48  folhas,  

formato  140 mm x  200  mm,  miolo  56  g/m2 ,  

produzido  à partir  de  composição  fibrosa  100% 

de madeira de reflorestamento com  pautas  azuis, 

margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 ,  com 

02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa final, 

selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  a  

NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade. (Marcas 

de referência: Tilibra, Foroni, Jandaia) 

AMOSTRA 

14 263 UNIDADE 

Caderno brochurão capa dura, com 96 

folhas.(Marcas de referência: Tilibra, Foroni, 

Jandaia) 

AMOSTRA 

15 75 UNIDADE Caderno de Cartografia capa dura.(Sem amostra)   

16 15 PCT 
Caderno quadriculado 1cmx1cm, brochura, 48 

folhas, pacotes com 20 unidades. (Sem amostra) 
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17 60 PCT. 

Caderno  universitário  espiral,  com Capa  

cartonado,  contendo  200  folhas, 10x1,  com  

formato  200  mm  x  275  mm, Miolo  56  g/m2 ,  

produzido  à partir  de  composição  fibrosa  100% 

de madeira de reflorestamento com  pautas  azuis, 

margem  capa  em  cartão  mínimo  240 g/m2 ,  

Deverá  apresentar em sua capa final, selo de 

segurança do  Inmetro  de  acordo  com  a  NBR  

15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  de  

folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  identificação  

do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  05  unidades.  (Sem amostra) 

  

18 83 UNIDADE 

Calculadora simples de mesa 12 dígitos 

Possui visor LCD; possui memória; Função GT, 

função MU e correção parcial; Alimentado solar ou 

a bateria;  Desligamento automático ou tecla OFF. 

Medidas minimas de: 117 x 143 x 26 mm. (Sem 

amostra)  

  

19 75 UNIDADE 

Caneta corretiva líquida, produto a base de água, 

inodoro, atóxico, não resseca, lavável, pincel com 

ponta de aço Composição: veículo aquoso, 

dispersantes e dióxido de titânio. Prazo de validade. 

(Marcas de referência: Jocar, Masterprint, Bic) 

AMOSTRA 

20 75 ESTOJO 

Caneta Hidrocor  (Hidrográfica) 12 cores, resistente 

ponta porosa  2mm com tampa oitavada para encaixe 

na mesma cor antiasfixiante, Composição: ponta  de 

nylon, resinas plásticas, tinta a base de corantes 

orgânicos e água.  Medida mínima das canetas: 

14cm a 14.5cm , peso liquido  min. 90gr.  , com selo 

do INMETRO. (Marcas de referência: Cis, Leo e 

leo, Tris) 

AMOSTRA 

21 8 CX 

Caneta marca texto amarela, caixa com 12 unidades, 

com data de validade e selo do Inmetro. 

Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de 

água, corantes e aditivos, com ponta de fibra, 

medindo de 3a 5mm.(Sem amostra) 
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22 38 CX 

Caneta marcador para quadro branco: medindo 

13cm de comprimento x 7.5cm de diâmetro. 

Composição- tinta liquida especial a base de resinas 

Termoplásticas,  tinta  à  base  de solventes, 

pigmentos  e aditivos a base de álcool para secagem 

rápida, ponta em acrílico redonda média de  6.0 

especial para não danificar o quadro,espessura da 

escrita 2.3 mm, tampa da cor da tinta, cartucho de 

reposição de 5.5 ml, refil de ponta substituível, 

produto com o nome do fabricante estampado no 

produto; cor azul, preta e vermelha sendo 20 cx de 

cada cor.(Marcas de referência: Pilot, Maripel, 

Radex) 

AMOSTRA 

23 15 CX 

Canetas esferográficas AZUL, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes  orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor) 

AMOSTRA 

24 5 CX 

Canetas esferográficas PRETA, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor)  

AMOSTRA 

25 5 CX 

Canetas esferográficas VERMELHA, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes  orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor) 

AMOSTRA 

26 38 BLC. 
Cartela de bingo bloco com 100 UNIDADE(Sem 

amostra) 
  

27 57 PCT.  

Cartolinas branca, rosa, azul, verde, amarela 150g 

medindo 50x66 cm, gm/2, umidade tolerável 4,5%, 

alvura 90,0%, peso por resma 17,5Kg, teórico. Com 

a gramatura e a marca do fabricante estampado na 

embalagem pct. c/ 100 Un. (15 Pacotes de cada 

cor)(Sem amostra) 
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28 27 CX 

Clips  para  papéis,  número  0  em  Arame 

galvanizado, Acondicionado  em  saco  plástico 

Transparente  e em caixa de  papelão Resistente,  

contendo  500  gramas, Fabricado  em  arame  de  aço 

Revestido.  Constar  na  embalagem: Código de 

barras, prazo de validade, Marca,  quantidade,  dados  

de Identificação do fabricante. (Marcas de 

referência: Bacchi, Tilibra, Cis) 

AMOSTRA 

29 38 PCT. 

Cola em bastão tubo com 40 gramas, pct. c/ 10 sem 

solvente, atóxico e com glicerina. Composição: 

resina sintética, glicerina, água e conservantes. com 

prazo de validade e selo do Inmetro impressa em 

cada tubo.  (Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Cis) 

AMOSTRA 

30 150 CX 

Cola líquida branca escolar, tubo com 40 ml., não 

tóxica, lavável, contendo acetato de polivinila e bico 

dosador com data de validade e selo do Inmetro no 

tubo.(Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Maripel) 

AMOSTRA 

31 45 UNIDADE 

Cola líquida branca escolar, tubo com 500 ml., não 

tóxica, lavável, contendo acetato de polivinila e bico 

dosador com data de validade e selo do Inmetro no 

tubo.(Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Maripel) 

AMOSTRA 

32 5 CX 

Cola para EVA , tubo com 90 ml., não tóxica, 

lavável, contendo etil xionacrilato e bico dosador 

com data de validade e selo do Inmetro no tubo cx c/ 

06 (Sem amostra) 

  

33 8 CX 

Corretivo líquido, 18 ml, base de água, inodoro, 

atóxico, não resseca, lavável, pincel com ponta de 

esponja caixa com 12 unidades,  e prazo de validade. 

Composição: veículo aquoso, dispersantes e dióxido 

de titânio. (Marcas de referência: Mercur, Acrilex, 

Toque mágico) 

AMOSTRA 

34 225 PCT. 

E.V A. Cores: amarelo, azul, vermelho, preto, Pink, 

laranja, Marron, lilás, verde bandeira, verde claro, 

verde escuro, rosa bebe, branco, rosa, azul claro, 

cinza sendo 80 pcts. De cada cor Especificação: 

produto,  lavável, Atóxica,  emborrachada,  não 

Perecível,  com  textura  homogênea, Medindo  600  

mm  x  400  mm  x  2  mm.  O Produto  deverá  vir  

embalado  em Saco  plástico  transparente Contendo  

10 unidades.. Deverá Constar  na  embalagem:  

dados  de Identificação  do  fabricante,  marca, 

Código  de  barras,  referência,  cor, Selo  do  

INMETRO  de  segurança  do Brinquedo,  telefone  

da Central  de  atendimento  ao Consumidor. 

AMOSTRA 
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(Marcas de referência: Makemais, Leo e leo, 

Masterdis) 

35 23 CX 

Elástico em borracha natural ou sintética, sem 

costura tam 18 super amarela cx c/ 100 unidade 

pesando 25gr. (Sem amostra) 

  

36 1875 UNIDADE 

Embalagem plástica com estampas variadas, no 

papel celofone. Medindo 20cmX15cm.(Sem 

amostra) 

  

37 1875 UNIDADE 

Embalagem plástica com estampas variadas, no 

papel celofone. Medindo 20cmX30cm.(Sem 

amostra) 

  

38 16 CX 

Envelope plástico oficio com 4 furos para pasta 

catálogo na espessura de 09 micra. Cx com 1.000  

unidade (Sem amostra) 

  

39 23 CX 

Envelope saco kraft, formato 229 x 324mm 80gr. 

Cx. c/ 250 uni. gramatura e nome do fabricante 

estampado na cx. (Sem amostra) 

  

40 38 UNIDADE 

Estilete largo para uso profissional  com  estrutura 

reforçada,    empunhadura  corpo robusto  e  design  

ergonômico.  O Produto  deverá  ser  indicado  para 

trabalhos  pesados,  cortes  em Corda,  papel,  

madeira,  couro, acetatos,  tapeçaria  e  possuir 

quebrador  de  lâmina  em  sistema Screw  lock  para  

proporcionar  maior  segurança.  Tipo  de  lâmina  

compatível: lpl601, ldl18, pl 18.  (Sem amostra) 

  

41 6 UNIDADE 

Etiqueta  folha inteira A4:  Constar na  embalagem  

etiqueta  com  as seguintes  informações:  marca, 

referência,  quantidade,  validade, medidas,  código  

de  barras  e dados de identificação do fabricante. 

(Sem amostra) 

  

42 15 ROLO 

Etiqueta  para catalogar livro . Rolo com 250 

Unidades Constar na  embalagem  etiqueta  com  as 

seguintes  informações:  marca, referência,  

quantidade,  validade, medidas,  código  de  barras  e 

dados de identificação do fabricante. (Sem amostra) 
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43 38 PCT. 

Fita adesiva crepe. Composição: papel crepado 

saturado com solução  resistente adesivo a base de 

borracha natural,  resina sintética, com data de 

validade, marca do fabricante estampado na parte 

interna. Medida 18mmx50m. pct. Com 06  unidade 

(Sem amostra) 

  

44 45 PCT. 

Fita adesiva Dupla Face. Composição: Liner de 

proteção siliconizado, suporte de polipropileno c/ 

adesivo acrílico a base de água não removível, com 

data de validade, marca do fabricante estampado na 

parte interna. Medida 19mmx30m. PCT. c/ 05  

unidade (Sem amostra)  

  

45 38 PCT. 

Fita adesiva PP TRANSPARENTE Composição: 

filme de BOPP e adesivo a base de elastômero e 

resina sintética com data de validade, marca do 

fabricante estampada na parte interna. medida 

25mmx50m pcts. c/ 07  unidade (Sem amostra:)   

  

46 75 PCT. 

Fita adesiva PP TRANSPARENTE Composição: 

filme de BOPP e adesivo a base de elastômero e 

resina sintética com data de validade, marca do 

fabricante estampada na parte interna. medida 

50mmx50m pcts. c/ 05  unidade (Sem amostra) 

  

47 15 UNIDADE 
Fita corretiva 10mx5mm(Marcas de referência: Cis, 

Masterprint, Jocar) 
AMOSTRA 

48 8 PCTS 

Fitilho  para  fechamento  de embalagens,  nas  cores: 

SORTIDAS,  medindo 5mm  de  largura  x  50mts  

de Comprimento, confeccionado em  49% 

polipropileno, 49% polietileno e 02% Pigmentos.  O  

produto  deverá  ser acondicionado  em embalagem  

plástica  transparente, contendo código de barras, 

medidas e  CNPJ  do  fabricante   com 10 unidades, 

possuindo etiqueta com composição,  quantidade  e  

dados  de Identificação do fabricante.(Sem amostra) 

  

49 23 cx 
Giz de cera formato jumbo 12 de cores.(Marcas de 

referência: Multicolor, Cis, Leo e leo) 
AMOSTRA 

50 375 CX 

Giz de cera, grosso, crayones de cera, formato de 

jumbo, cores variadas, vivas e intensas, atóxico,não 

mancha as mão, não esfarela, composto de ceras, 

pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, 

medidas aproximada 9cm (altura) x 

7,5mm(diâmetro) peso líquido mínimo de 132 

gramas, embalagem: contendo 12 cores diversas 

cada estojo, deverá constar na embalagem impressa 

(produto não tóxico, produto não perecível e selo do 

AMOSTRA 
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INMETRO NBR 11786). (Marcas de referência: 

Acrilex, Magix, Giotto) 

51 15 CX 

Giz escolar, branco, embalagem primária: caixa de 

papelão firme com no mínimo 50 bastões, 

acondicionados sem folga, de forma que esses 

bastões não balancem para evitar a quebra em 

transportes, macio, antialérgico e não tóxico, 

envolvido em uma camada plastificante, que não 

desprenda resíduo  nas mãos, que não quebra fácil, 

com ingredientes: Gipsita desidratada, água e 

plastificante c/ medidas mínimas de 81mm de 

comprimento e 10mm de diâmetro,   e com selo do 

INMETRO (Caixa com 30 caxinhas).(Sem amostra) 

  

52 15 CX 

Giz escolar, colorido, embalagem primária: caixa de 

papelão firme com no mínimo 50 bastões, 

acondicionados sem folga, de forma que esses 

bastões não balancem para evitar a quebra em 

transportes, macio, antialérgico e não tóxico, 

envolvido em uma camada plastificante, que não 

desprenda resíduo  nas mãos, que não quebra fácil, 

com ingredientes: Gipsita desidratada, água e 

plastificante c/ medidas mínimas de 81mm de 

comprimento e 10mm de diâmetro,   e com selo do 

INMETRO (Caixa com 30 caxinhas).(Marcas de 

referência: Calac, Delta Master, Gioto) 

AMOSTRA 

53 165 CX 

Glitter grandulado:  acondicionado  em  tubinhos 

plástico contendo 03 grs caixa com 12 unidades, nas 

cores azul, dourado, prateado,  preto, rosa, verde, 

vermelho, branco, preto, Pink sendo  06 caixas de 

cada cor, produto fabricado em partícula em PVC 

Metalizadas  de  0,015  micras.  O Produto deverá 

seguir as seguintes características:  odor  moderado  

e não  ser  solúvel  em  água.  Deverá constar  na  

embalagem  do  produto dados  de  identificação  do 

distribuidor .(Sem amostra) 
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54 12 PCTS. 

Glitter Neon:  acondicionado  em  saco plástico 

contendo 500 grs O produto fabricado em partícula 

em PVC Metalizadas  de  0,015  micras.  O Produto 

deverá seguir as seguintes características:  odor  

moderado  e não  ser  solúvel  em  água.  Deverá 

constar  na  embalagem  do  produto dados  de  

identificação  do Fabricante ou distribuidor .(Sem 

amostra)  

  

55 12 CX 

Grampo para grampeador tapeceiro 106/6, 

galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Fabricado 

com arame de aço com tratamento anti-ferrugem. 

(Sem amostra) 

  

56 15 CX 

Grampo para grampeador 26/6, galvanizado Extra, 

caixa com 5.000 unidades. Fabricado com arame de 

aço com tratamento anti-ferrugem.(Sem amostra) 

  

57 8 CX 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 

confeccionado em metal, caixa contendo 50 deverá 

constar na embalagem a quantidade do produto e a 

marca do fabricante. (Sem amostra) 

  

58 1125 CX 

Lápis de cor inteiro, sextavado cx. c/ 12 Cores vivas, 

brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, 

aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 

3,3mm(medida mínima) ceras com formatos 

sextavados, medindo 17,5cm apontado,fabricado 

com pigmentos de alta qualidade que proporcionam 

melhor cobertura, tabelas de cores na cx. 

Confeccionado com 100% de madeira de 

reflorestamento.  , ISSO 14000 e selo do INMETRO 

estampado na embalagem. (Marcas de referência: 

Multicolor, Fernadinho lápis de cor, Cis) 

AMOSTRA 

59 23 cx 
Lápis de cor 12 cores; Formato jumbo.(Marcas de 

referência: Multiolor, Cis, Leo e leo) 
AMOSTRA 

60 150 CX 

Lápis preto, nº 02-B, com grafite macio e resistente, 

sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo 

processo de colagem da mina, que proporciona 

maior resistência a quebra, de forma hexagonal, 

traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis 

apontado com tamanho de 17,5 centímetros, 

confeccionado em resina termoplástico, c/ grafite 

mais grosso de 3,3mm, composição: grafite, em 

material cerâmico,  . embalagem: caixa com 144 e 

selo do INMETRO. (Marcas de referência: 

Masterprint, Serelepe, Bic) 

AMOSTRA 
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61 57 PCT. 

Lastex ROLO pequeno 10 mts acondicionado em 

embalagem plástica, etiquetada com as informações 

sobre o produto, pct. c/ 10  unidade (Sem amostra) 

  

62 15 UNIDADE 

Livro ata com 50 folhas sem margem, costurado 

capa brilhante preta. Formato: 220 x 320mm. 

Pesando 56gr.(Sem amostra) 

  

63 375 UNIDADE Lixa nº 80 em folhas.(Sem amostra)   

64 8 cx 

marcador  para  retroprojetor,  na cor  preta,  seu  

traçado  deverá  ter  1  mm  de  largura  com  precisão  

e secagem rápida, ponta medindo  5 mm de  

comprimento,  tampa  com  haste para fixação em 

bolso, em seu corpo deverá  conter  marca,  código  

de barras  e  cor. composição:  resinas 

Termoplásticas,  tinta  à  base  de álcool,  solventes,  

pigmentos  e aditivos.  Acondicionado  em  caixa 

contendo 12 unidades, constando marca, dados de 

identificação do produto, indicação de 

armazenamento, validade e procedência do produto. 

(Sem amostra) 

  

65 8 UNIDADE 
Massa cola adesiva para fixação de papeis Mult 

Tack.(Sem amostra) 
  

66 1350 CX 

Massa de modelar, atóxica, que não esfarela, caixa 

com 06 rolos coloridos, com peso líquido de 90gr., 

com selo do Inmetro e prazo de validade impressa na 

embalagem. Composição: ceras, cargas inertes e 

pigmentos orgânicos. (Sem amostra) 

  

67 38 pct 

Massinha De Areia Cinética 300g divertida nas 

cores azul, roxo, verde, laranja e areia. Composição: 

Areia de quartzo, ceras e óleo de silicone com selo 

de certificação do Inmetro (Sendo 10 de cada 

cor).(Sem amostra) 

  

68 8 PCT. 

Papel  almaço  com  pauta  e  margem, sendo  as  

pautas  na  cor  azul,  no formato  de  210  mm  x  

297  mm,  56g, acondicionado  em  embalagem 

Plástica transparente contendo  400 folhas.  Constar  

na  embalagem: Formato, código de barras, telefone 

do  sac.  e  dados  de  identificação  do 

fabricante.(Sem amostra) 

  

69 45 PCT. 

Papel Camurça medindo (60x40) cm, pesando entre 

93 a 113g/m2; pct. c/ 25 unidades nas cores 

vermelho, azul royal, preto. 20 pacotes de cada cor 

Devera conter na embalagem medida, nome do 

fabricante. (Sem amostra) 
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70 75 PCT. 

Papel Cartão duplex fosco pesando 240gr. Med. 

48x66cm. Nas cores: verde, amarelo,  azul e 

vermelha. Pct. Contendo 20 fls Sendo 100 pct.  de 

cada cor. Deverá constar na embalagem medida e 

marca do fabricante. (Sem amostra) 

  

71 83 PCT. 

Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm, Gramatura 

120 m2, nas cores: vermelho, amarelo,  verde escuro, 

salmão, Pink, verde claro, azul claro, laranja, rosa, 

azul Royal, roxo, preto, marrom  e azul, sendo 28 

pct. cada cor. Deverá Constar na  embalagem:  

marca, Medida, gramatura, Quantidade  de   folhas, 

Telefone, email e CNPJ do fabricante.(Sem amostra) 

  

72 3 UNIDADE 

Papel contact adesivo preto 450  mm  x  10  m.  

deverá  seguir  as seguintes  especificações:  adesivo 

acrílico  20  g.  Liner  base:  couchê  85 G/m²  x  

frontal  fosco:  70  g/m²  x gramatura  total  175  g/m². 

Acondicionada  em  plástico de polipropileno com 

etiqueta informando sua composição medidas e 

marca do fabricante. (Marcas de referência: Contact, 

Masterprint, Plasticover) 

AMOSTRA 

73 23 UNIDADE 

Papel contact adesivo transparente 450  mm  x  25  

m.  deverá  seguir  as seguintes  especificações:  

adesivo acrílico  20  g.  Liner  base:  couchê  85 G/m²  

x  frontal  fosco:  70  g/m²  x gramatura  total  175  

g/m². Acondicionada  em  plástico de polipropileno 

com etiqueta informando sua composição medidas e 

marca do fabricante. (Marcas de referência: Contact, 

Masterprint, Plasticover) 

AMOSTRA 

74 24 PCT. 

Papel crepom, medindo 48 cm de Largura x 200 cm 

de comprimento, cada cx contendo 40 Nas cores: 

rosa claro, Pink, laranja,  amarelo, azul, verde, 

marrom e vermelho, sendo 05 cx de cada cor. 

Envolto individualmente por cinta de Papel 

constando as seguintes Informações:  medida,  

marca, Telefone  do  sac.  e  dados  de Identificação 

do fabricante, o mesmo  deverá  ser acondicionado 

em Embalagem primária de plástico. Transparente  

devidamente  lacrado, Com  etiqueta  informativa, 

código  de  barras, medida  e  dados  de  identificação  

do fabricante (Sendo 04 de cada cor).(Sem amostra) 

  

75 72 PCT. 

Papel espelho monolúcido  med. 48x60cm pct. c/ 

100 fls. Cores: azul, rosa, verde, amarelo,  preto e 

vermelho. Sendo 16 pct. Cada cor devera constar na 

embalagem medida e marca do fabricante. (Sem 

amostra) 

  

76 4 bloco Papel flip chart bloco com 50 folhas.(Sem amostra)   
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77 8 UNIDADE 

Papel fotográfico a prova D’água, papel glossy 

brilhante branco, A4 210mm x 297 mm contém 50 

folhas.(Sem amostra) 

  

78 15 PCT. 
Papel Kraft  puro pesando 80 gr. gr. Med. 660 X  960 

mm  pct. c/ 250  unidade (Sem amostra) 
  

79 12 PCT. 

Papel Laminado dourado med. 50x60 cm pct. c/ 40 

uni. devera constar na embalagem medida e marca 

do fabricante. (Sem amostra) 

  

80 12 PCT. 

Papel Laminado prata med. 50x60 cm pct. c/ 40 uni. 

devera constar na embalagem medida e marca do 

fabricante. (Sem amostra) 

  

81 12 PCT. 

Papel Laminado vermelho verde e azul med. 50x60 

cm pct. c/ 40 uni. Sendo 07 pct. De cada cor. Devera 

constar na embalagem medida e marca do fabricante. 

(Sem amostra) 

  

82 75 pct 
Papel Panamá gramatura 1mx80cm, pacote 10 

folhas.(Sem amostra) 
  

83 188 cx 
Papel sulfite, folha A4, tamanha 210mmX297MM, 

caixas com 10 resmas.(Sem amostra) 
  

84 38 PCT. 
Papel Verge A4 cor branca pesando 180 pct. c/ 50 

unidades.(Sem amostra) 
  

85 30 PCT. 

Papel xerográfico colorido, modelo A4 (75 G), 

alcalino 75 g/m², colorido (Rosa), com 100% de 

celulose de eucalipto, para impressora a laser, (sem 

soltar resíduos que possa acumular na impressora), 

para uso profissional, com superfície de alta 

resistência, inclusive para equipamentos de alta 

velocidade, com acabamento na superfície 

homogêneo, que garante ótima performance em todo 

tipo de atividade, como: escrever, imprimir e 

reproduzir,  (pacote) de 100 folhas, de 210mm x 

297mm, 02 pcts de cada cor, nas cores azul, canário, 

rosa, verde embalado individualmente. (Sem 

amostra) 
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86 38 UNIDADE 

Pasta  arquivo  registrador  de  AZ  ofício lombo 

largo, medindo 28 cm de largura  x  35 cm  de  

comprimento  x  8 cm  de  lombada,  confeccionada  

em papelão  prensado  e  forrada  com papel  nuvem, 

cantos internos com cantoneiras para que as mesmas 

evitem quebras das pontas, travas externa na parte 

superior da pasta,  contendo  porta etiqueta  e  

orifício  com  anel  de plástico,  mecanismo  de  

fixação montado em base de metal inoxidável com  

garras,  e  barra  de  contenção de  papéis  em  plástico  

resistente preto.  O  produto  deverá  ser embalado  

em  plástico  transparente contendo  04  unidades,  

no  rótulo deverá  constar  marca,  código  de barras 

e fabricante. (Sem amostra)  

  

87 30 UNIDADE 

Pasta catálogo lombo aberto, com 100 plástico de 12 

micra reforçada com visor e com capacidade para  

até  150 plásticos.(Sem amostra) 

  

88 30 UNIDADE 

Pasta de papelão com grampo Romeu e Julieta, 

Medindo  22,5 cm  x  34  cm,  cartão  320 G/m² 

laminado com polietileno 10 g/m²,   A  marca Deverá  

ser  impressa  na  pasta  dados  de Identificação do 

fabricante e marca. (Sem amostra) 

  

89 150 UNIDADE 

Pasta em papelão plastificada, com aba elástico, 

medindo aproximadamente 235 x 325mm, pesando 

355gr.(Sem amostra) 

  

90 150 UNIDADE 
Pasta suspensa para arquivo, tamanho padrão, 

material reforçado.(Sem amostra) 
  

91 15 UNIDADE Pendrive 8GB.(Sem amostra)   

92 30 CX 

Percevejo Latonado dourada,  com  cabeça  estreita 

medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de 

comprimento,  acondicionado  em caixa  de  papelão  

contendo  100 unidades.  Deverá  constar  na 

embalagem: código de barras, marca e  dados  de  

identificação  do Fabricante.(Sem amostra) 

  

93 5 UNIDADE 

Perfurador metálico  com capacidade para perfurar 

40 folhas, composto  por  lixeira  com  abertura 

Inteligente,  de  modo  que  não  seja necessário 

retirar a bandeja  inteira para  a  remoção  de  

resíduos,  apoio anatômico  emborrachado  e  escala 

removível.  Dimensões:  139  mm  x  105 mm.  

Deverá constar  no  produto simbologia de material 

reciclável em alto  relevo.  O  produto  deverá  ser 

acondicionado  individualmente  em saco plástico e 

reembalados em caixa  unitária  com  dados  de  

identificação do  fabricante  ou  distribuidor, Marca, 

dados do produto, código de barras.(Sem amostra) 
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94 23 CX 

Pincel marcador permanente grosso na cor AZUL, 

PRETO E VERMELHO sendo 6 cx de cada cor 

recarregável, medindo aproximadamente 12 cm de 

comprimento, escrita acentuada e ponta chanfrada 

de aproximadamente 4x7mm possibilitando dois 

tipos de traço fino e grosso, cx contendo 12 unidades 

Mencionando nº de lote e prazo de validade. 

Composição: Álcool, corantes e resina 

sintética.(Sem amostra) 

  

95 23 UNIDADE 

Pistola para cola quente, bi-volt,  40 Watts,  corpo  

medindo  10  cm  de comprimento,  ponta  com  

isolante Térmico  medindo  2  cm,  gatilho  de 

acionamento  com  aproximadamente 3,5 cm, apoio 

em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  

para bastões  de  7mm,  fio  e  tomada certificadas 

pelo  Inmetro medindo  2 mm  x  0,75  mm,  

acondicionado individualmente  em  Blister  

plástico. O  produto  deverá  possuir  secagem rápida 

em 60 segundos. Indicado para projetos  artísticos,  

flores artificiais,  móveis,  artigos  de madeira,  

selagem  de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, 

cerâmicas e  alguns  metais.  Constar  na embalagem:  

código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  

validade e  dados  de  identificação  do  distribuidor 

ou Fabricante. (Sem amostra) 

  

96 23 UNIDADE 

Pistola para cola quente, bi-volt,  40 Watts,  corpo  

medindo  14  cm  de comprimento,  ponta  com  

isolante Térmico  medindo  2  cm,  gatilho  de 

acionamento  com  aproximadamente 3,5 cm, apoio 

em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  

para bastões  de  10  mm,  fio  e  tomada certificadas 

pelo  Inmetro medindo  2 mm  x  0,75  mm,  

acondicionado individualmente  em  Blister  

plástico. O  produto  deverá  possuir  secagem rápida 

em 60 segundos. Indicado para projetos  artísticos,  

flores artificiais,  móveis,  artigos  de madeira,  

selagem  de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, 

cerâmicas e  alguns  metais.  Constar  na embalagem:  

código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  

validade e  dados  de  identificação  do  distribuidor 

ou Fabricante.(Sem amostra) 
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97 38 kg 

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com 

espessura fina de 10.4 mm, medindo 300 mm  de  

comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  

transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  

utilizado  somente  em  pistola. constar  na  

embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  

validade, Origem,  peso,  atenção  no 

armazenamento  e  dados  de identificação do 

fabricante. (Sem amostra) 

  

98 38 kg 

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com 

espessura fina de 7.4 mm, medindo 300 mm  de  

comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  

transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  

utilizado  somente  em  pistola. constar  na  

embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  

validade, Origem,  peso,  atenção  no 

armazenamento  e  dados  de identificação do 

fabricante.(Sem amostra) 

  

99 14 UNIDADE 

Régua  em  madeira com Escala milimétrica, 

medindo  100 cm de Comprimento  x  5 cm  de  

largura  x 5mm de espessura. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras. (Sem amostra) 

  

100 578 UNIDADE 

Régua  em  poliestireno  cristal  com Escala 

milimétrica, medindo  30 cm de Comprimento  x  3  

cm  de  largura  x 3mm de espessura. Deverá o 

produto Ser  embalado  em  filme  plástico 

Transparente,  com  01  unidades. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras.(Sem amostra) 

  

101 15 UNIDADE 

Régua  em  poliestireno  cristal  com Escala 

milimétrica, medindo  60 cm de Comprimento  x  4,5 

cm  de  largura  x 3,5mm de espessura. Deverá o 

produto Ser  embalado  em  filme  plástico 

Transparente,  com  01  unidades. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras.(Sem amostra) 
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102 38 ROLO. 

Tecido  tipo  TNT  100%  polipropileno, com  45  

gramas, embalado  em  tubete  de  papelão contendo    

50  metros  medindo aproximadamente  1,40  metros  

de Altura.  Deverá conter expressa na embalagem 

composição medida e nome do fabricante co m 

CNPJ. Sendo 06 rolos verde, 06 amarelo, 04 azul 

claro, 04 azul escuro, 12 brancos, 04 pink, 05 laranja, 

04 rosa, 05 vermelho.(Sem amostra) 

  

103 750 UNIDADE 

Tesoura escolar pequena de 5” com lamina em aço 

inox e cabos em polipropileno ergonômica para 03 

dedo, ponta arredondada, medida mínima de 13cm, 

peso mínimo de 25gr.   Pacote com 01 

UNIDADE(Marcas de referência: Masterprint, Cis, 

Jandainha) 

AMOSTRA 

104 23 UNIDADE 

Tesoura multi uso de 8,5” com lamina em aço inox 

temperado e cabos emborrachado em polipropileno 

ergonômica, para 03 dedo ponta arredondada, 

medida mínima de 22 cm, constar  na  embalagem:  

marca, modelo,  código  de  barras,  telefone do  sac.,  

referência  e  dados  de identificação do fabricante. 

(Marcas de referência: Masterprint, Cis, Jandainha) 

AMOSTRA 

105 623 CX 

Tinta Guache escolar, 15ml cores definida  produto, 

lavável, cores vivas e miscíveis, em frascos 

inquebráveis com tampa de rosca. Composição: 

água, resina, carga mineral inerte, corante não 

tóxicos e conservantes,  , data de validade e selo do 

INMETRO expressa na embalagem, . embalagem cx 

c/ 06 unidades de 15ml nas cores: amarelo, 

vermelho, verde, azul, preto e branco. nome do 

responsável químico e seu CRQ na embalagem,  selo 

do Inmetro no tubo (Marcas de referência: Acrilex, 

Guache Bel, Radex) 

AMOSTRA 

106 75 UNIDADE 
Tinta nanquim preta frasco com 20 ml.(Sem 

amostra) 
  

107 4 CX 

Tinta para carimbo, na cor azul, sem óleo,  

acondicionada  em  frasco plástico  reciclável  

contendo  40  ml, acondicionada em cx com 12 

unidades; Própria para  almofada  de  carimbo, 

proporcionando  ótima  aderência  e grande  

durabilidade.  Composição química:  água,  corante  

orgânico, glicol  e  conservantes.  Deverá constar no  

frasco  do  produto dados  de  identificação  do 

Fabricante,  código  de  barras, composição,  

precauções,  data  de validade,  nome  do  fabricante  

e simbologia de material reciclável em alto  relevo  

na  base 

AMOSTRA 
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COTA RESERVADA 

 

108 19 CX 

Alfinete cabeça redonda nº29 cx c/ 50 unidade. 

(Marcas de referência: Lanmax, JocarOffice, 

Western) 

AMOSTRA 

109 9 UNIDADE 

Almofada para carimbo nº 03, cor azul, med. 12,5cm 

x 8,5cm aproximada, tampa em metal. Composição: 

resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes, 

solventes, aditivos. Com data de validade. (Marcas 

de referência: Pilot, Radex, Masterprint).(Sem 

amostra) 

 

110 11 UNIDADE 

Apagador para quadro  branco  em Formato  

ergonômico, Confeccionado  em  feltro  100%  lã.  O 

Produto deverá proporcionar ótima Apagabilidade, 

durabilidade  e Funcionar também como estojo para 

Guardar até 2 marcadores. (Marcas de referência: 

Pilot, Radex, Bic) 

AMOSTRA 

111 2 UNIDADE 
Apontador com depósito formato jumbo.(Sem 

amostra) 
  

112 5 POTES. 

Apontador de lápis, formato ergonômico retangular, 

lamina em aço carbono temperado de alta 

resistência, com o nome do fabricante no produto,   e 

com selo do INMETRO. Pote com 70  unidade (Sem 

amostra) 

  

113 16 UNIDADE 

Arquivo morto, com reforço nas laterais e com 

impressão lateral dos seguintes itens: “Contém 

documento do ano, setor, período, numeração, 

conservação” nas medidas mínimas 375x130x2 

mm.(Sem amostra) 

  

114 50 PCT. 

Balão de Lastex (bexiga) nº065 cores sortidas pacote 

com 50  unidade (Marcas de referência: São Roque, 

Granfesta, PJ masks) 

AMOSTRA 

115 12 ROLO. 

Barbante  4  fios  100  gramas, confeccionando  em  

100% Algodão  4X4.  O  produto  deverá  ser 

embalado  em  plástico  transparente com  02  rolos  

na  embalagem.  Em  sua embalagem  deverá  constar  

código de  barras,  marca,  gramatura, metragem e 

CNPJ do fabricante. (Sem amostra) 
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116 50 CX 

Borracha  branca  macia,  número  40, Indicada  para  

apagar  escritas  a Lápis, medindo 34 mm x 22 mm 

x 8,5 mm, Acondicionada  em  caixa  de  papelão 

Contendo  40  unidades.  O produto Deverá ser 

atóxico.  Composição: Borracha  natural,  borracha  

Sintética,  cargas,  óleo  mineral Acelerador  e  

essência.  Deverá Constar na embalagem: produto 

não Recomendável para  menores  de  03 Anos, 

marca, código de barras, selo Do  Inmetro,  

dimensões,  composição, Validade e dados de  

identificação do Fabricante.  (Marcas de referência: 

Mercur, Acrilex, Cis) 

AMOSTRA 

117 12 PCT. 

Caderno  brochura de caligrafia pequeno  ¼ 

contendo  48  folhas,  formato  140 mm x  200  mm,  

miolo  56  g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  

fibrosa  100% de madeira de reflorestamento com  

pautas  azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 

g/m2 ,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua 

capa final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  

com  a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, 

Quantidade  de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  

de  identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  

vir  acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade.   (Marcas 

de referência: Tilibra, Foroni, Jandaia). 

AMOSTRA 

118 30 PCT. 

Caderno  brochura de desenho pequeno  ¼ contendo  

40 folhas,  formato  145mm x  200  mm,  miolo  56  

g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  fibrosa  

100% de madeira de reflorestamento com  pautas  

azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 

,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa 

final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  

a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade.  (Sem 

amostra) 
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119 13 PCT. 

Caderno  brochura de musica pequeno  ¼ contendo  

48  folhas,  formato  140 mm x  200  mm,  miolo  56  

g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  fibrosa  

100% de madeira de reflorestamento com  pautas  

azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 

,  com 02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa 

final, selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  

a  NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade.  (Sem 

amostra)  

  

120 67 PCT. 

Caderno  brochura  pequeno  ¼ contendo  48  folhas,  

formato  140 mm x  200  mm,  miolo  56  g/m2 ,  

produzido  à partir  de  composição  fibrosa  100% 

de madeira de reflorestamento com  pautas  azuis, 

margem  capa  em  cartão  mínimo  180 g/m2 ,  com 

02 grampo  Deverá  apresentar em sua capa final, 

selo de segurança do  Inmetro  de  acordo  com  a  

NBR  15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  

de  folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  

identificação  do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  20  unidades  e reembalados  

em caixa de  papelão  resistente  contendo  20 

pacotes  e  estar  de  acordo  com  as  normas  da  

ABNT.  Deverá  constar  na  embalagem: códigos de 

barras, nome do  fabricante  e  quantidade. (Marcas 

de referência: Tilibra, Foroni, Jandaia) 

AMOSTRA 

121 87 UNIDADE 

Caderno brochurão capa dura, com 96 

folhas.(Marcas de referência: Tilibra, Foroni, 

Jandaia) 

AMOSTRA 

122 25 UNIDADE Caderno de Cartografia capa dura.(Sem amostra)   

123 5 PCT 
Caderno quadriculado 1cmx1cm, brochura, 48 

folhas, pacotes com 20 unidades. (Sem amostra) 
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124 20 PCT. 

Caderno  universitário  espiral,  com Capa  

cartonado,  contendo  200  folhas, 10x1,  com  

formato  200  mm  x  275  mm, Miolo  56  g/m2 ,  

produzido  à partir  de  composição  fibrosa  100% 

de madeira de reflorestamento com  pautas  azuis, 

margem  capa  em  cartão  mínimo  240 g/m2 ,  

Deverá  apresentar em sua capa final, selo de 

segurança do  Inmetro  de  acordo  com  a  NBR  

15236/2005,  código  de  barras, Quantidade  de  

folhas,  telefone  do Sac.  e  dados  de  identificação  

do  fabricante.  O  produto  deverá  vir  

acondicionado  em  embalagem  plástica  

transparente  contendo  05  unidades.  (Sem amostra) 

  

125 27 UNIDADE 

Calculadora simples de mesa 12 dígitos 

Possui visor LCD; possui memória; Função GT, 

função MU e correção parcial; Alimentado solar ou 

a bateria;  Desligamento automático ou tecla OFF. 

Medidas minimas de: 117 x 143 x 26 mm. (Sem 

amostra)  

  

126 25 UNIDADE 

Caneta corretiva líquida, produto a base de água, 

inodoro, atóxico, não resseca, lavável, pincel com 

ponta de aço Composição: veículo aquoso, 

dispersantes e dióxido de titânio. Prazo de validade. 

(Marcas de referência: Jocar, Masterprint, Bic) 

AMOSTRA 

127 25 ESTOJO 

Caneta Hidrocor  (Hidrográfica) 12 cores, resistente 

ponta porosa  2mm com tampa oitavada para encaixe 

na mesma cor antiasfixiante, Composição: ponta  de 

nylon, resinas plásticas, tinta a base de corantes 

orgânicos e água.  Medida mínima das canetas: 

14cm a 14.5cm , peso liquido  min. 90gr.  , com selo 

do INMETRO. (Marcas de referência: Cis, Leo e 

leo, Tris) 

AMOSTRA 

128 2 CX 

Caneta marca texto amarela, caixa com 12 unidades, 

com data de validade e selo do Inmetro. 

Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de 

água, corantes e aditivos, com ponta de fibra, 

medindo de 3a 5mm.(Sem amostra) 
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129 12 CX 

Caneta marcador para quadro branco: medindo 

13cm de comprimento x 7.5cm de diâmetro. 

Composição- tinta liquida especial a base de resinas 

Termoplásticas,  tinta  à  base  de solventes, 

pigmentos  e aditivos a base de álcool para secagem 

rápida, ponta em acrílico redonda média de  6.0 

especial para não danificar o quadro,espessura da 

escrita 2.3 mm, tampa da cor da tinta, cartucho de 

reposição de 5.5 ml, refil de ponta substituível, 

produto com o nome do fabricante estampado no 

produto; cor azul, preta e vermelha sendo 20 cx de 

cada cor.(Marcas de referência: Pilot, Maripel, 

Radex) 

AMOSTRA 

130 5 CX 

Canetas esferográficas AZUL, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes  orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor) 

AMOSTRA 

131 1 CX 

Canetas esferográficas PRETA, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor)  

AMOSTRA 

132 1 CX 

Canetas esferográficas VERMELHA, resina 

termoplásticas, tinta a base de corantes  orgânicos e 

solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 

01mm (atóxica) cilindro sextavado com furação, 

tampa  antiasfixiante na cor da tinta com certificado 

INMETRO NBR 11786/03 segurança de 

brinquedos, cx. c/ 50 uni.(Marcas de referência: Bic, 

Cis, Compactor) 

AMOSTRA 

133 12 BLC. 
Cartela de bingo bloco com 100 UNIDADE(Sem 

amostra) 
  

134 18 PCT.  

Cartolinas branca, rosa, azul, verde, amarela 150g 

medindo 50x66 cm, gm/2, umidade tolerável 4,5%, 

alvura 90,0%, peso por resma 17,5Kg, teórico. Com 

a gramatura e a marca do fabricante estampado na 

embalagem pct. c/ 100 Un. (15 Pacotes de cada 

cor)(Sem amostra) 
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135 8 CX 

Clips  para  papéis,  número  0  em  Arame 

galvanizado, Acondicionado  em  saco  plástico 

Transparente  e em caixa de  papelão Resistente,  

contendo  500  gramas, Fabricado  em  arame  de  aço 

Revestido.  Constar  na  embalagem: Código de 

barras, prazo de validade, Marca,  quantidade,  dados  

de Identificação do fabricante. (Marcas de 

referência: Bacchi, Tilibra, Cis) 

AMOSTRA 

136 12 PCT. 

Cola em bastão tubo com 40 gramas, pct. c/ 10 sem 

solvente, atóxico e com glicerina. Composição: 

resina sintética, glicerina, água e conservantes. com 

prazo de validade e selo do Inmetro impressa em 

cada tubo.  (Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Cis) 

AMOSTRA 

137 50 CX 

Cola líquida branca escolar, tubo com 40 ml., não 

tóxica, lavável, contendo acetato de polivinila e bico 

dosador com data de validade e selo do Inmetro no 

tubo.(Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Maripel) 

AMOSTRA 

138 15 UNIDADE 

Cola líquida branca escolar, tubo com 500 ml., não 

tóxica, lavável, contendo acetato de polivinila e bico 

dosador com data de validade e selo do Inmetro no 

tubo.(Marcas de referência: Pritt, Acrilex, Maripel) 

AMOSTRA 

139 1 CX 

Cola para EVA , tubo com 90 ml., não tóxica, 

lavável, contendo etil xionacrilato e bico dosador 

com data de validade e selo do Inmetro no tubo cx c/ 

06 (Sem amostra) 

  

140 2 CX 

Corretivo líquido, 18 ml, base de água, inodoro, 

atóxico, não resseca, lavável, pincel com ponta de 

esponja caixa com 12 unidades,  e prazo de validade. 

Composição: veículo aquoso, dispersantes e dióxido 

de titânio. (Marcas de referência: Mercur, Acrilex, 

Toque mágico) 

AMOSTRA 

141 75 PCT. 

E.V A. Cores: amarelo, azul, vermelho, preto, Pink, 

laranja, Marron, lilás, verde bandeira, verde claro, 

verde escuro, rosa bebe, branco, rosa, azul claro, 

cinza sendo 80 pcts. De cada cor Especificação: 

produto,  lavável, Atóxica,  emborrachada,  não 

Perecível,  com  textura  homogênea, Medindo  600  

mm  x  400  mm  x  2  mm.  O Produto  deverá  vir  

embalado  em Saco  plástico  transparente Contendo  

10 unidades.. Deverá Constar  na  embalagem:  

dados  de Identificação  do  fabricante,  marca, 

Código  de  barras,  referência,  cor, Selo  do  

INMETRO  de  segurança  do Brinquedo,  telefone  

da Central  de  atendimento  ao Consumidor. 

AMOSTRA 
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(Marcas de referência: Makemais, Leo e leo, 

Masterdis) 

142 7 CX 

Elástico em borracha natural ou sintética, sem 

costura tam 18 super amarela cx c/ 100 unidade 

pesando 25gr. (Sem amostra) 

  

143 625 UNIDADE 

Embalagem plástica com estampas variadas, no 

papel celofone. Medindo 20cmX15cm.(Sem 

amostra) 

  

144 625 UNIDADE 

Embalagem plástica com estampas variadas, no 

papel celofone. Medindo 20cmX30cm.(Sem 

amostra) 

  

145 5 CX 

Envelope plástico oficio com 4 furos para pasta 

catálogo na espessura de 09 micra. Cx com 1.000  

unidade (Sem amostra) 

  

146 7 CX 

Envelope saco kraft, formato 229 x 324mm 80gr. 

Cx. c/ 250 uni. gramatura e nome do fabricante 

estampado na cx. (Sem amostra) 

  

147 12 UNIDADE 

Estilete largo para uso profissional  com  estrutura 

reforçada,    empunhadura  corpo robusto  e  design  

ergonômico.  O Produto  deverá  ser  indicado  para 

trabalhos  pesados,  cortes  em Corda,  papel,  

madeira,  couro, acetatos,  tapeçaria  e  possuir 

quebrador  de  lâmina  em  sistema Screw  lock  para  

proporcionar  maior  segurança.  Tipo  de  lâmina  

compatível: lpl601, ldl18, pl 18.  (Sem amostra) 

  

148 2 UNIDADE 

Etiqueta  folha inteira A4:  Constar na  embalagem  

etiqueta  com  as seguintes  informações:  marca, 

referência,  quantidade,  validade, medidas,  código  

de  barras  e dados de identificação do fabricante. 

(Sem amostra) 

  

149 5 ROLO 

Etiqueta  para catalogar livro . Rolo com 250 

Unidades Constar na  embalagem  etiqueta  com  as 

seguintes  informações:  marca, referência,  

quantidade,  validade, medidas,  código  de  barras  e 

dados de identificação do fabricante. (Sem amostra) 
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150 12 PCT. 

Fita adesiva crepe. Composição: papel crepado 

saturado com solução  resistente adesivo a base de 

borracha natural,  resina sintética, com data de 

validade, marca do fabricante estampado na parte 

interna. Medida 18mmx50m. pct. Com 06  unidade 

(Sem amostra) 

  

151 15 PCT. 

Fita adesiva Dupla Face. Composição: Liner de 

proteção siliconizado, suporte de polipropileno c/ 

adesivo acrílico a base de água não removível, com 

data de validade, marca do fabricante estampado na 

parte interna. Medida 19mmx30m. PCT. c/ 05  

unidade (Sem amostra)  

  

152 12 PCT. 

Fita adesiva PP TRANSPARENTE Composição: 

filme de BOPP e adesivo a base de elastômero e 

resina sintética com data de validade, marca do 

fabricante estampada na parte interna. medida 

25mmx50m pcts. c/ 07  unidade (Sem amostra:)   

  

153 25 PCT. 

Fita adesiva PP TRANSPARENTE Composição: 

filme de BOPP e adesivo a base de elastômero e 

resina sintética com data de validade, marca do 

fabricante estampada na parte interna. medida 

50mmx50m pcts. c/ 05  unidade (Sem amostra) 

  

154 5 UNIDADE 
Fita corretiva 10mx5mm(Marcas de referência: Cis, 

Masterprint, Jocar) 
AMOSTRA 

155 2 PCTS 

Fitilho  para  fechamento  de embalagens,  nas  cores: 

SORTIDAS,  medindo 5mm  de  largura  x  50mts  

de Comprimento, confeccionado em  49% 

polipropileno, 49% polietileno e 02% Pigmentos.  O  

produto  deverá  ser acondicionado  em embalagem  

plástica  transparente, contendo código de barras, 

medidas e  CNPJ  do  fabricante   com 10 unidades, 

possuindo etiqueta com composição,  quantidade  e  

dados  de Identificação do fabricante.(Sem amostra) 

  

156 7 cx 
Giz de cera formato jumbo 12 de cores.(Marcas de 

referência: Multicolor, Cis, Leo e leo) 
AMOSTRA 

157 125 CX 

Giz de cera, grosso, crayones de cera, formato de 

jumbo, cores variadas, vivas e intensas, atóxico,não 

mancha as mão, não esfarela, composto de ceras, 

pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, 

medidas aproximada 9cm (altura) x 

7,5mm(diâmetro) peso líquido mínimo de 132 

gramas, embalagem: contendo 12 cores diversas 

cada estojo, deverá constar na embalagem impressa 

(produto não tóxico, produto não perecível e selo do 

AMOSTRA 
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INMETRO NBR 11786). (Marcas de referência: 

Acrilex, Magix, Giotto) 

158 5 CX 

Giz escolar, branco, embalagem primária: caixa de 

papelão firme com no mínimo 50 bastões, 

acondicionados sem folga, de forma que esses 

bastões não balancem para evitar a quebra em 

transportes, macio, antialérgico e não tóxico, 

envolvido em uma camada plastificante, que não 

desprenda resíduo  nas mãos, que não quebra fácil, 

com ingredientes: Gipsita desidratada, água e 

plastificante c/ medidas mínimas de 81mm de 

comprimento e 10mm de diâmetro,   e com selo do 

INMETRO (Caixa com 30 caxinhas).(Sem amostra) 

  

159 5 CX 

Giz escolar, colorido, embalagem primária: caixa de 

papelão firme com no mínimo 50 bastões, 

acondicionados sem folga, de forma que esses 

bastões não balancem para evitar a quebra em 

transportes, macio, antialérgico e não tóxico, 

envolvido em uma camada plastificante, que não 

desprenda resíduo  nas mãos, que não quebra fácil, 

com ingredientes: Gipsita desidratada, água e 

plastificante c/ medidas mínimas de 81mm de 

comprimento e 10mm de diâmetro,   e com selo do 

INMETRO (Caixa com 30 caxinhas).(Marcas de 

referência: Calac, Delta Master, Gioto) 

AMOSTRA 

160 55 CX 

Glitter grandulado:  acondicionado  em  tubinhos 

plástico contendo 03 grs caixa com 12 unidades, nas 

cores azul, dourado, prateado,  preto, rosa, verde, 

vermelho, branco, preto, Pink sendo  06 caixas de 

cada cor, produto fabricado em partícula em PVC 

Metalizadas  de  0,015  micras.  O Produto deverá 

seguir as seguintes características:  odor  moderado  

e não  ser  solúvel  em  água.  Deverá constar  na  

embalagem  do  produto dados  de  identificação  do 

distribuidor .(Sem amostra) 
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161 4 PCTS. 

Glitter Neon:  acondicionado  em  saco plástico 

contendo 500 grs O produto fabricado em partícula 

em PVC Metalizadas  de  0,015  micras.  O Produto 

deverá seguir as seguintes características:  odor  

moderado  e não  ser  solúvel  em  água.  Deverá 

constar  na  embalagem  do  produto dados  de  

identificação  do Fabricante ou distribuidor .(Sem 

amostra)  

  

162 4 CX 

Grampo para grampeador tapeceiro 106/6, 

galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Fabricado 

com arame de aço com tratamento anti-ferrugem. 

(Sem amostra) 

  

163 5 CX 

Grampo para grampeador 26/6, galvanizado Extra, 

caixa com 5.000 unidades. Fabricado com arame de 

aço com tratamento anti-ferrugem.(Sem amostra) 

  

164 2 CX 

Grampo trilho estilo Romeu e Julieta, produto 

confeccionado em metal, caixa contendo 50 deverá 

constar na embalagem a quantidade do produto e a 

marca do fabricante. (Sem amostra) 

  

165 375 CX 

Lápis de cor inteiro, sextavado cx. c/ 12 Cores vivas, 

brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, 

aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 

3,3mm(medida mínima) ceras com formatos 

sextavados, medindo 17,5cm apontado,fabricado 

com pigmentos de alta qualidade que proporcionam 

melhor cobertura, tabelas de cores na cx. 

Confeccionado com 100% de madeira de 

reflorestamento.  , ISSO 14000 e selo do INMETRO 

estampado na embalagem. (Marcas de referência: 

Multicolor, Fernadinho lápis de cor, Cis) 

AMOSTRA 

166 7 cx 
Lápis de cor 12 cores; Formato jumbo.(Marcas de 

referência: Multiolor, Cis, Leo e leo) 
AMOSTRA 

167 50 CX 

Lápis preto, nº 02-B, com grafite macio e resistente, 

sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo 

processo de colagem da mina, que proporciona 

maior resistência a quebra, de forma hexagonal, 

traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis 

apontado com tamanho de 17,5 centímetros, 

confeccionado em resina termoplástico, c/ grafite 

mais grosso de 3,3mm, composição: grafite, em 

material cerâmico,  . embalagem: caixa com 144 e 

selo do INMETRO. (Marcas de referência: 

Masterprint, Serelepe, Bic) 

AMOSTRA 
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168 19 PCT. 

Lastex ROLO pequeno 10 mts acondicionado em 

embalagem plástica, etiquetada com as informações 

sobre o produto, pct. c/ 10  unidade (Sem amostra) 

  

169 5 UNIDADE 

Livro ata com 50 folhas sem margem, costurado 

capa brilhante preta. Formato: 220 x 320mm. 

Pesando 56gr.(Sem amostra) 

  

170 125 UNIDADE Lixa nº 80 em folhas.(Sem amostra)   

171 /2 cx 

marcador  para  retroprojetor,  na cor  preta,  seu  

traçado  deverá  ter  1  mm  de  largura  com  precisão  

e secagem rápida, ponta medindo  5 mm de  

comprimento,  tampa  com  haste para fixação em 

bolso, em seu corpo deverá  conter  marca,  código  

de barras  e  cor. composição:  resinas 

Termoplásticas,  tinta  à  base  de álcool,  solventes,  

pigmentos  e aditivos.  Acondicionado  em  caixa 

contendo 12 unidades, constando marca, dados de 

identificação do produto, indicação de 

armazenamento, validade e procedência do produto. 

(Sem amostra) 

  

172 2 UNIDADE 
Massa cola adesiva para fixação de papeis Mult 

Tack.(Sem amostra) 
  

173 450 CX 

Massa de modelar, atóxica, que não esfarela, caixa 

com 06 rolos coloridos, com peso líquido de 90gr., 

com selo do Inmetro e prazo de validade impressa na 

embalagem. Composição: ceras, cargas inertes e 

pigmentos orgânicos. (Sem amostra) 

  

174 12 pct 

Massinha De Areia Cinética 300g divertida nas 

cores azul, roxo, verde, laranja e areia. Composição: 

Areia de quartzo, ceras e óleo de silicone com selo 

de certificação do Inmetro (Sendo 10 de cada 

cor).(Sem amostra) 

  

175 2 PCT. 

Papel  almaço  com  pauta  e  margem, sendo  as  

pautas  na  cor  azul,  no formato  de  210  mm  x  

297  mm,  56g, acondicionado  em  embalagem 

Plástica transparente contendo  400 folhas.  Constar  

na  embalagem: Formato, código de barras, telefone 

do  sac.  e  dados  de  identificação  do 

fabricante.(Sem amostra) 

  

176 15 PCT. 

Papel Camurça medindo (60x40) cm, pesando entre 

93 a 113g/m2; pct. c/ 25 unidades nas cores 

vermelho, azul royal, preto. 20 pacotes de cada cor 

Devera conter na embalagem medida, nome do 

fabricante. (Sem amostra) 
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177 25 PCT. 

Papel Cartão duplex fosco pesando 240gr. Med. 

48x66cm. Nas cores: verde, amarelo,  azul e 

vermelha. Pct. Contendo 20 fls Sendo 100 pct.  de 

cada cor. Deverá constar na embalagem medida e 

marca do fabricante. (Sem amostra) 

  

178 27 PCT. 

Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm, Gramatura 

120 m2, nas cores: vermelho, amarelo,  verde escuro, 

salmão, Pink, verde claro, azul claro, laranja, rosa, 

azul Royal, roxo, preto, marrom  e azul, sendo 28 

pct. cada cor. Deverá Constar na  embalagem:  

marca, Medida, gramatura, Quantidade  de   folhas, 

Telefone, email e CNPJ do fabricante.(Sem amostra) 

  

179 1 UNIDADE 

Papel contact adesivo preto 450  mm  x  10  m.  

deverá  seguir  as seguintes  especificações:  adesivo 

acrílico  20  g.  Liner  base:  couchê  85 G/m²  x  

frontal  fosco:  70  g/m²  x gramatura  total  175  g/m². 

Acondicionada  em  plástico de polipropileno com 

etiqueta informando sua composição medidas e 

marca do fabricante. (Marcas de referência: Contact, 

Masterprint, Plasticover) 

AMOSTRA 

180 7 UNIDADE 

Papel contact adesivo transparente 450  mm  x  25  

m.  deverá  seguir  as seguintes  especificações:  

adesivo acrílico  20  g.  Liner  base:  couchê  85 G/m²  

x  frontal  fosco:  70  g/m²  x gramatura  total  175  

g/m². Acondicionada  em  plástico de polipropileno 

com etiqueta informando sua composição medidas e 

marca do fabricante. (Marcas de referência: Contact, 

Masterprint, Plasticover) 

AMOSTRA 

181 8 PCT. 

Papel crepom, medindo 48 cm de Largura x 200 cm 

de comprimento, cada cx contendo 40 Nas cores: 

rosa claro, Pink, laranja,  amarelo, azul, verde, 

marrom e vermelho, sendo 05 cx de cada cor. 

Envolto individualmente por cinta de Papel 

constando as seguintes Informações:  medida,  

marca, Telefone  do  sac.  e  dados  de Identificação 

do fabricante, o mesmo  deverá  ser acondicionado 

em Embalagem primária de plástico. Transparente  

devidamente  lacrado, Com  etiqueta  informativa, 

código  de  barras, medida  e  dados  de  identificação  

do fabricante (Sendo 04 de cada cor).(Sem amostra) 

  

182 24 PCT. 

Papel espelho monolúcido  med. 48x60cm pct. c/ 

100 fls. Cores: azul, rosa, verde, amarelo,  preto e 

vermelho. Sendo 16 pct. Cada cor devera constar na 

embalagem medida e marca do fabricante. (Sem 

amostra) 

  

183 1 bloco Papel flip chart bloco com 50 folhas.(Sem amostra)   
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184 2 UNIDADE 

Papel fotográfico a prova D’água, papel glossy 

brilhante branco, A4 210mm x 297 mm contém 50 

folhas.(Sem amostra) 

  

185 5 PCT. 
Papel Kraft  puro pesando 80 gr. gr. Med. 660 X  960 

mm  pct. c/ 250  unidade (Sem amostra) 
  

186 4 PCT. 

Papel Laminado dourado med. 50x60 cm pct. c/ 40 

uni. devera constar na embalagem medida e marca 

do fabricante. (Sem amostra) 

  

187 4 PCT. 

Papel Laminado prata med. 50x60 cm pct. c/ 40 uni. 

devera constar na embalagem medida e marca do 

fabricante. (Sem amostra) 

  

188 4 PCT. 

Papel Laminado vermelho verde e azul med. 50x60 

cm pct. c/ 40 uni. Sendo 07 pct. De cada cor. Devera 

constar na embalagem medida e marca do fabricante. 

(Sem amostra) 

  

189 25 pct 
Papel Panamá gramatura 1mx80cm, pacote 10 

folhas.(Sem amostra) 
  

190 62 cx 
Papel sulfite, folha A4, tamanha 210mmX297MM, 

caixas com 10 resmas.(Sem amostra) 
  

191 12 PCT. 
Papel Verge A4 cor branca pesando 180 pct. c/ 50 

unidades.(Sem amostra) 
  

192 10 PCT. 

Papel xerográfico colorido, modelo A4 (75 G), 

alcalino 75 g/m², colorido (Rosa), com 100% de 

celulose de eucalipto, para impressora a laser, (sem 

soltar resíduos que possa acumular na impressora), 

para uso profissional, com superfície de alta 

resistência, inclusive para equipamentos de alta 

velocidade, com acabamento na superfície 

homogêneo, que garante ótima performance em todo 

tipo de atividade, como: escrever, imprimir e 

reproduzir,  (pacote) de 100 folhas, de 210mm x 

297mm, 02 pcts de cada cor, nas cores azul, canário, 

rosa, verde embalado individualmente. (Sem 

amostra) 
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193 12 UNIDADE 

Pasta  arquivo  registrador  de  AZ  ofício lombo 

largo, medindo 28 cm de largura  x  35 cm  de  

comprimento  x  8 cm  de  lombada,  confeccionada  

em papelão  prensado  e  forrada  com papel  nuvem, 

cantos internos com cantoneiras para que as mesmas 

evitem quebras das pontas, travas externa na parte 

superior da pasta,  contendo  porta etiqueta  e  

orifício  com  anel  de plástico,  mecanismo  de  

fixação montado em base de metal inoxidável com  

garras,  e  barra  de  contenção de  papéis  em  plástico  

resistente preto.  O  produto  deverá  ser embalado  

em  plástico  transparente contendo  04  unidades,  

no  rótulo deverá  constar  marca,  código  de barras 

e fabricante. (Sem amostra)  

  

194 10 UNIDADE 

Pasta catálogo lombo aberto, com 100 plástico de 12 

micra reforçada com visor e com capacidade para  

até  150 plásticos.(Sem amostra) 

  

195 10 UNIDADE 

Pasta de papelão com grampo Romeu e Julieta, 

Medindo  22,5 cm  x  34  cm,  cartão  320 G/m² 

laminado com polietileno 10 g/m²,   A  marca Deverá  

ser  impressa  na  pasta  dados  de Identificação do 

fabricante e marca. (Sem amostra) 

  

196 50 UNIDADE 

Pasta em papelão plastificada, com aba elástico, 

medindo aproximadamente 235 x 325mm, pesando 

355gr.(Sem amostra) 

  

197 50 UNIDADE 
Pasta suspensa para arquivo, tamanho padrão, 

material reforçado.(Sem amostra) 
  

198 5 UNIDADE Pendrive 8GB.(Sem amostra)   

199 10 CX 

Percevejo Latonado dourada,  com  cabeça  estreita 

medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de 

comprimento,  acondicionado  em caixa  de  papelão  

contendo  100 unidades.  Deverá  constar  na 

embalagem: código de barras, marca e  dados  de  

identificação  do Fabricante.(Sem amostra) 

  

200 1 UNIDADE 

Perfurador metálico  com capacidade para perfurar 

40 folhas, composto  por  lixeira  com  abertura 

Inteligente,  de  modo  que  não  seja necessário 

retirar a bandeja  inteira para  a  remoção  de  

resíduos,  apoio anatômico  emborrachado  e  escala 

removível.  Dimensões:  139  mm  x  105 mm.  

Deverá constar  no  produto simbologia de material 

reciclável em alto  relevo.  O  produto  deverá  ser 

acondicionado  individualmente  em saco plástico e 

reembalados em caixa  unitária  com  dados  de  

identificação do  fabricante  ou  distribuidor, Marca, 

dados do produto, código de barras.(Sem amostra) 
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201 7 CX 

Pincel marcador permanente grosso na cor AZUL, 

PRETO E VERMELHO sendo 6 cx de cada cor 

recarregável, medindo aproximadamente 12 cm de 

comprimento, escrita acentuada e ponta chanfrada 

de aproximadamente 4x7mm possibilitando dois 

tipos de traço fino e grosso, cx contendo 12 unidades 

Mencionando nº de lote e prazo de validade. 

Composição: Álcool, corantes e resina 

sintética.(Sem amostra) 

  

202 7 UNIDADE 

Pistola para cola quente, bi-volt,  40 Watts,  corpo  

medindo  10  cm  de comprimento,  ponta  com  

isolante Térmico  medindo  2  cm,  gatilho  de 

acionamento  com  aproximadamente 3,5 cm, apoio 

em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  

para bastões  de  7mm,  fio  e  tomada certificadas 

pelo  Inmetro medindo  2 mm  x  0,75  mm,  

acondicionado individualmente  em  Blister  

plástico. O  produto  deverá  possuir  secagem rápida 

em 60 segundos. Indicado para projetos  artísticos,  

flores artificiais,  móveis,  artigos  de madeira,  

selagem  de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, 

cerâmicas e  alguns  metais.  Constar  na embalagem:  

código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  

validade e  dados  de  identificação  do  distribuidor 

ou Fabricante. (Sem amostra) 

  

203 7 UNIDADE 

Pistola para cola quente, bi-volt,  40 Watts,  corpo  

medindo  14  cm  de comprimento,  ponta  com  

isolante Térmico  medindo  2  cm,  gatilho  de 

acionamento  com  aproximadamente 3,5 cm, apoio 

em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  

para bastões  de  10  mm,  fio  e  tomada certificadas 

pelo  Inmetro medindo  2 mm  x  0,75  mm,  

acondicionado individualmente  em  Blister  

plástico. O  produto  deverá  possuir  secagem rápida 

em 60 segundos. Indicado para projetos  artísticos,  

flores artificiais,  móveis,  artigos  de madeira,  

selagem  de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, 

cerâmicas e  alguns  metais.  Constar  na embalagem:  

código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  

validade e  dados  de  identificação  do  distribuidor 

ou Fabricante.(Sem amostra) 
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204 12 kg 

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com 

espessura fina de 10.4 mm, medindo 300 mm  de  

comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  

transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  

utilizado  somente  em  pistola. constar  na  

embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  

validade, Origem,  peso,  atenção  no 

armazenamento  e  dados  de identificação do 

fabricante. (Sem amostra) 

  

205 12 kg 

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com 

espessura fina de 7.4 mm, medindo 300 mm  de  

comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  

transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  

utilizado  somente  em  pistola. constar  na  

embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  

validade, Origem,  peso,  atenção  no 

armazenamento  e  dados  de identificação do 

fabricante.(Sem amostra) 

  

206 4 UNIDADE 

Régua  em  madeira com Escala milimétrica, 

medindo  100 cm de Comprimento  x  5 cm  de  

largura  x 5mm de espessura. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras. (Sem amostra) 

  

207 192 UNIDADE 

Régua  em  poliestireno  cristal  com Escala 

milimétrica, medindo  30 cm de Comprimento  x  3  

cm  de  largura  x 3mm de espessura. Deverá o 

produto Ser  embalado  em  filme  plástico 

Transparente,  com  01  unidades. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras.(Sem amostra) 

  

208 5 UNIDADE 

Régua  em  poliestireno  cristal  com Escala 

milimétrica, medindo  60 cm de Comprimento  x  4,5 

cm  de  largura  x 3,5mm de espessura. Deverá o 

produto Ser  embalado  em  filme  plástico 

Transparente,  com  01  unidades. Constar  na  

embalagem  etiqueta Contendo as seguintes  

informações: Marca do fabricante  e  código  de 

Barras.(Sem amostra) 
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209 12 ROLO. 

Tecido  tipo  TNT  100%  polipropileno, com  45  

gramas, embalado  em  tubete  de  papelão contendo    

50  metros  medindo aproximadamente  1,40  metros  

de Altura.  Deverá conter expressa na embalagem 

composição medida e nome do fabricante co m 

CNPJ. Sendo 06 rolos verde, 06 amarelo, 04 azul 

claro, 04 azul escuro, 12 brancos, 04 pink, 05 laranja, 

04 rosa, 05 vermelho.(Sem amostra) 

  

210 250 UNIDADE 

Tesoura escolar pequena de 5” com lamina em aço 

inox e cabos em polipropileno ergonômica para 03 

dedo, ponta arredondada, medida mínima de 13cm, 

peso mínimo de 25gr.   Pacote com 01 

UNIDADE(Marcas de referência: Masterprint, Cis, 

Jandainha) 

AMOSTRA 

211 7 UNIDADE 

Tesoura multi uso de 8,5” com lamina em aço inox 

temperado e cabos emborrachado em polipropileno 

ergonômica, para 03 dedo ponta arredondada, 

medida mínima de 22 cm, constar  na  embalagem:  

marca, modelo,  código  de  barras,  telefone do  sac.,  

referência  e  dados  de identificação do fabricante. 

(Marcas de referência: Masterprint, Cis, Jandainha) 

AMOSTRA 

212 207 CX 

Tinta Guache escolar, 15ml cores definida  produto, 

lavável, cores vivas e miscíveis, em frascos 

inquebráveis com tampa de rosca. Composição: 

água, resina, carga mineral inerte, corante não 

tóxicos e conservantes,  , data de validade e selo do 

INMETRO expressa na embalagem, . embalagem cx 

c/ 06 unidades de 15ml nas cores: amarelo, 

vermelho, verde, azul, preto e branco. nome do 

responsável químico e seu CRQ na embalagem,  selo 

do Inmetro no tubo (Marcas de referência: Acrilex, 

Guache Bel, Radex) 

AMOSTRA 

213 25 UNIDADE 
Tinta nanquim preta frasco com 20 ml.(Sem 

amostra) 
  

214 1 CX 

Tinta para carimbo, na cor azul, sem óleo,  

acondicionada  em  frasco plástico  reciclável  

contendo  40  ml, acondicionada em cx com 12 

unidades; Própria para  almofada  de  carimbo, 

proporcionando  ótima  aderência  e grande  

durabilidade.  Composição química:  água,  corante  

orgânico, glicol  e  conservantes.  Deverá constar no  

frasco  do  produto dados  de  identificação  do 

Fabricante,  código  de  barras, composição,  

precauções,  data  de validade,  nome  do  fabricante  

e simbologia de material reciclável em alto  relevo  

na  base 

AMOSTRA 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, na Forma 

Eletrônica nº xx/2021, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus 

anexos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL institucional e pessoal do representante legal: 

AGÊNCIA e NºDA CONTA BANCÁRIA 

 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 

Item Qtd Un Especificação do item 

    

 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para os itens de no mínimo, a contar do  recebimento 

definitivo do objeto pela Contratante. 

 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital. 
 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 

e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 

 

OBS: A Interposição de Recurso Suspende o Prazo de Validade da Proposta até a  Decisão. 
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ANEXO III 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 

BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

 

 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurí dica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone 

Celular: 

Whatsapp: 

Resp. 

Financeiro: 

E-mail 

Financeiro: 
Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não 

 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 

do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 

conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 

dos quais venha a participar; 

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 

para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas 

e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 

conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 

Anexo III. 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização , conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 

Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV 

do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

5. O presente Termo é  por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 

Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 

prazo de vigência ou decorrente s de negócios realizado e/ou em andamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 

utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se  pelas 

informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais 

e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer 

mudança ocorrida. 

Local e data:     
 

 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS) 

 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 

BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
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 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 

O Licitante reconhece que: 

 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 

responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 

Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente àBLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio 

de acesso; 

 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 

no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 

verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e 

no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
 

Local e data:     
 

 

 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO IV 

 

                 CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE PARA O FORNECEDOR 

VENCEDOR 
 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento parcelado em 

parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do 

boleto em 60 (sessenta) dias após a adjudicação–com limitação do custo de  R$ 600,00 

(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - 

Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 

2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito 

(SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do 

Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 

plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados 

com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto 

ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da 

BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora 

de acordo com as regras usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo 

e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

Local e data:    
 

 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 

E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

 
 

(Nome da Empresa)   

CNPJ/MF Nº  ,sediada (Endereço Completo) . 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº xx/2021 instaurada pela Prefeitura                         

do Município de Apiaí, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qual quer de suas esferas. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 
(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Nome da Empresa)   

CNPJ/MF Nº ________,sediada_________________(Endereço Completo) . 

 

 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarant e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 

(Nome da Empresa)   

CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) . 
 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância à Lei Federal nº9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao 

art. 27 da Lei Federal nº8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número d a Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 
OBS. 

 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 

ANEXO VIII 

 

        DECLARAÇÃO ME/EPP 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) . 

 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº .........................., sediada (endereço completo) Declaro 

(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do 

disposto na LC 123/2006. 

 
 

Local e data 

 
 

Nome e nºda identidade e assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. 

 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico 

nº.015/2021 da Prefeitura do Município de Apiaí, que a 

empresa...........................................................,CNPJ nº .................... tomou conhecimento 

do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a 

cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da 

Lei. 

 
 

Local e data: 

 
 

Nome e nºda cédula de identidade e assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS. 

 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

(Razão Social)    

CNPJ/MF Nº    

Sediada    

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2021 , instaurado pelo 

Município de Apiaí, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 
Local e data: 

 
 

Nome e nºda cédula de identidade e assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO XI 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xx/ DE XX DE XXXXXX DE 2021. 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO  DE  APIAÍ,  com sede na cidade de APIAÍ - SP, na 

Ladeira Manoel Augusto nº 92 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ..........................., 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Sr.  ........, 

brasileiro, identidade nº ..... e CPF nº .... , residente e domiciliado nesta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de um 

lado e, do outro, a empresa ............, doravante denominada simplesmente  DETENTORA DA 

ATA, com sede no ........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........., neste ato representada por

 .........., identidade nº .......... e CPF nº .........., residente e 

domiciliado................................, celebram a presente Ata de Registro de preços , após a realização 

de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Registro de Preços sob o n.º xxx/2021 e de 

conformidade com o disposto, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n .º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente Ata de registro de preços para eventual aquisição 

de material escolar para unidades escolares CEMEIEF, CEMEI, EMEIEF, conforme 

apurado no Pregão Eletrônico n.º xxx/2021, descritos abaixo: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO 

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a solicitação do setor 

competente, sendo que a cada solicitação deverá ser entregue em sua totalidade, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da  ordem de fornecimento, nos quantitativos 

estabelecidos pelo solicitante, e de acordo com as  especificações dos itens contidos no Anexo 

I, sendo que a não observância destas condições, implicarána não aceitação do mesmo. 

2.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Secretaria de Educação do Município 

e Escola requisitante, sendo elas: EMEIEF ALA localizada à Rua Francisco Xavier da Rocha nº 

08 Centro, EMEIEF Profª Elisa dos Santos localizada à Rua Duque de Caxias nº 187 Centro, 

EMEIEF Profª Honorina Albuquerque localizada à Rua da Fonte nº 185 Bairro Alto da Tenda, e 

ainda Secretaria Mun de Educação Rua Monsenhor Cassesse nº 345 Jardim Aurora, agendada 

com os responsáveis, correndo por conta da Detentora da Ata as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 

fornecimento. 

2.3. No ato da entrega, os produtos serão verificados e deverão estar de acordo com as 

especificações deste instrumento. Verificada qualquer irregularidade no produto entregue, a 

Prefeitura do Município de Apiaí procederá à imediata devolução. 

2.4. Em caso de não aceitação do objeto deste pregão, fica a Detentora da ata obrigada a retirá-lo  

e substituí-lo no prazo de 10 (dez) dias úteis , contados da notificação a ser expedida pela 
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contratante ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas na Cláusula 

Sétima deste instrumento. 

2.5. Constatadas irregularidades no fornecimento do objeto da Ata, o Contratante poderá: 

2.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

2.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

2.5.2.1. Na hipótese de complementação e/ou adequação, a Detentora da Ata deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis , 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado . 

2.6. A Detentora da Ata se compromete a fornecer os materiais com prioridade de atendimento 

tendo em vista o interesse público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3.1. A convocação do proponente pela Prefeitura do Município de Apiaí , será formalizada e 

conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, 

mediante Nota de Empenho. 

3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado acima, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico . 

3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições 

constantes do Edital de Pregão Eletrônico n.º xxx/2021, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

3.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o negociado no Pregão, pela(s) 

empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA 
 

4.1. A Detentora da Ata deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir 

imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação. 

4.2. A Detentora da Ata deverá responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela 

qualidade do produto fornecido. 

4.3. O departamento recebedor verificará em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, se os 

produtos entregues, estão em conformidade com as exigências contidas no processo licitatório e 

assim será dado o aceite e será encaminhada a nota fiscal para pagamento. 

4.4. Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, o gestor da Ata de 

Registro de preços efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis 

irregularidades. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 

5.1. Fornecer os produtos de qualidade conforme objeto licitado, de acordo com as 

especificações contidas no Edital e anexos; 

5.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre 

os produtos vendidos; 
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5.3. Manter, durante a execução da Ata de Registro de preços, as mesmas condições de 

habilitação; 

5.4. Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação; 

5.5. Entregar os produtos, objeto da presente licitação, na Central de Alimentação; 

5.6. Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente 

à Prefeitura do Município de Apiaí ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

5.7. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

6.2. Aplicar à    Detentor a da Ata as penalidades, quando for o caso; 

6.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução da Ata de Registro de preços; 

6.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente; 

6.5. Notificar, por escrito, a Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 A Detentora da Ata que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão 

ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 

e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

7.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Prefeitura do Município de Apiaí, 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à    Detentora da Ata as seguintes sanções 

7.2.1 Advertência; 

7.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida; 

7.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a                 Prefeitura do Município de Apiaí, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

7.2.4 Aplicam-se à Detentora da Ata as sanções constantes do item anterior, 

em razão das seguintes ocorrências: 

7.2.5 Atraso no fornecimento do produto, em relação ao prazo proposto e aceito; 

7.2.6 Não entrega do produto, caracterizando-se a falta se o fornecimento não se 

efetivar dentro do prazo estabelecido na proposta; e 

7.2.7 Não substituir os produtos recusados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação. 

7.2.8 Descumprir com as obrigações estabelecidas edital e nesta Ata de Registro de 

preços; 

7.2.9 Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 

7.2.10 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 

7.2.11 Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 

7.3 Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública, garantido 

o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre a Detentora da Ata ressarcir a Administração pelos prejuízos 
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resultantes, a Detentora da Ata que: 

7.3.1 Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
7.3.2 Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de preços; 

7.3.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

7.3.4 Fizer declaração falsa; 

7.3.5 Cometer fraude fiscal. 

7.4 Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata ficará sujeita, no que couber, as de mais 

penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º8.666/93. 

7.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Contratante, a Detentora da Ata ficará isenta das penalidades mencionadas. 

7.6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura do Município de Apiaí, e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo com a gravidade da  

conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas à Detentora da Ata juntamente com 

as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

7.7 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora da Ata, quando for o caso. 

7.8 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 

penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 

das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

7.9 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não 

exclui a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 

7.10 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado. 

7.11 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

7.12 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

7.13 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

7.14 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 

advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o 

fato seja registrado no cadastro correspondente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

8.1. Os preços ajustados para a execução do objeto deste Pregão são os constantes desta Ata 

de  Registro de Preços e serão fixos e irreajustáveis, levando em consideração o desconto ofertado 

pelo detentora da ata sob os preços da tabela conforme constante no Anexo I do Edital. 

8.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta 

licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e demais despesas 

pertinentes. 
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CLÁUSULA NONA - DA DESPESA 

9.1 As despesas decorrentes de eventuais aquisições futuras correrão por conta de dotações 

próprias, estaduais e federais, junto ao orçamento vigente no município . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

10.1. O valor da Ata de Registro de preços importa em R$ …. (..... ). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

11.1. A vigência d a presente Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, a partir da data 

de sua assinatura. 

11.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura do Município 

de  Apiaí não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 

registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

12.1. Entregues e aceitos definitivamente os produtos, a Detentora da Ata apresentará nota 

fiscal/fatura para liquidação e pagamento da despesa, a qual será realizada mediante ordem 

bancária creditada em conta corrente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da 

apresentação das notas fiscais devidamente aprovadas pela Contabilidade da Prefeitura              do Município 

de Apiaí. 

12.2. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 

parte da Detentora da Ata e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 

problema seja definitivamente sanado. 

12.3. A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do ateste, os 

produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso com as especificações 

apresentadas e aceitas. 

12.4. A Contratante poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela Detentora da Ata nos termos deste pregão. 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 

compensação financeira. 

12.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à  Detentora da Ata 

e seu vencimento começaráa fluir da data de sua reapresentação. 

12.7. O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou cheque a ser retirado 

na              Tesouraria Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

13.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a 

necessidade da Prefeitura, pelo Prefeito ou Diretor de Departamento Municipal por ele 

denominado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
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PREÇOS. 

14.1. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o con traditório e ampla defesa: 

14.1.1. A pedido, quando: 

14.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior. 

14.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 

dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 

14.1.2. Por iniciativa da Contratante, quando: 

14.1.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados n o mercado. 

14.1.2.2. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida 

no processo licitatório. 

14.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

14.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorren tes da Ata de Registro de Preços. 

14.1.2.5. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

14.1.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

14.1.2.7. O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 

 

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, concluído o processo, a Prefeitura do Município de Apiaí fará o devido apostilamento 

na Ata de Registro de Preço e informaráaos Proponentes a nova ordem de regis tro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente: 

a) por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ publicará o extrato da Ata de Registro 

de preços no Jornal de Circulação Local e na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, par a ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO 

17.1. Para utilização da Ata de Registro de Preços as unidades deverão requisitar do detentor, 

obedecida a ordem de classificação dos produtos registrados mediante a elaboração da nota de 

empenho. 

17.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir. 
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17.3. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços , se durante a vigência 

constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 

especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua 

utilização se mostrar antieconômica ou desnecessário o objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

18.1. Ficam por força deste instrumento, as partes sujeitas aos termos da Lei n.º8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. O Foro da presente Ata de Registro de Preços é o da cidade de APIAÍ - SP, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 

que produza os efeitos legais necessários. 

 

LOCAL/DATA 

         CONTRATANTE                     DETENTORA DA ATA 

TESTEMUNHAS: 

1.   

2.___________________________  


